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Abstract
The work-related happiness dialogue map, aimed at improving work-related happiness, is a
relatively new intervention and because the work-related happiness dialogue map has only been
studied once before (Van Hekezen, 2017), it is an interesting intervention to study.
The aim of this research is to provide insight into the short- and long-term effects of the
work-related happiness dialogue map intervention on the happiness of employees to give
recommendations to organizations regarding the use and improvement of the intervention. The
central question that coincides with the aim of this research is ‘What are the short-term and
long-term effects of implementing the work-related happiness dialogue map on the workrelated happiness of employees?’
The approach that is used in this research is a mixed-method approach. Mixed-methods
research combines the characteristics of quantitative research and qualitative research (Burke
Johnson & Onwuegbuzie, 2004). The survey that is used to measure work-related happiness is
the iOpener People and Performance Questionnaire (IPPQ). To be able to determine the change
in the work-related happiness of employees, the questionnaire was taken at three time moments.
The survey contained statements, but no explanation behind the answer is possible. Workrelated happiness is a concept that is based on personal judgements (Fisher, 2010), so this
research benefited by an extension of the survey by asking participants questions related to
short- and long-term effects of the intervention in an interview.
Based on the results, the short-term effects showed to be an increase in personal
resources and a non-significant increased work-related happiness score for the participants from
ZZG and Humanitas, but a non-significant decrease work-related happiness scores for
participants from Hogeschool Utrecht. The long-term effect showed to be a (non-significant)
decrease in work-related happiness scores for participants from Hogeschool Utrecht and ZZG
and no effect in work-related happiness scores for participants from Humanitas. What showed
to be important is the context in which the session was introduced, executed and followed-up,
It should be a process in which all team members are present, motivated to join the session,
believe in the success of the intervention and able to express themselves the way they want.
A possible direction for further research is more research into the work-related
happiness dialogue map. Besides more respondents, another possible direction for further
research into environmental factors influencing the presence of short -and long-term effects is
desirable. Lastly, the spill-over theory brings us to another possible direction for further
research; the use of another theoretical foundation.
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1. Introduction
Happiness is an emotion that occurs in every basic emotion of individuals, and almost every
individual is at least mildly happy most of the time (Diener & Diener, 1996). Despite the
importance of happiness, it cannot be considered as a concept that has been used extensively in
scientific research on employee experiences at work, but it is gaining more attention in recent
research (Meyers, Van Woerkom & Bakker, 2013; Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005).
The happiness of employees can be defined as work-related happiness. Work-related happiness
can be described as a mindset which is characterised by self-enhancement and which relates to
individuals trying to achieve goals and their potential (Lutterbie & Pryce-Jones, 2013).
Moreover, work-related happiness can be considered as both a stable mindset and a mindset
that is sensitive to environmental causes and directed interventions (Lutterbie & Pryce-Jones,
2013; Kurtz & Lyubomirsky, 2008). Pryce-Jones and Lindsay (2014) state that this definition
is applicable to three levels in the organization; the individual, the team and the whole
organization. This implies that work-related happiness is a multi-faceted concept and needs to
be considered on all the three levels in the organization (Pryce-Jones & Lindsay, 2014).
Work-related happiness is not only applicable to individuals, but also to organizations,
it is important for organizations to know what work-related happiness can do for employees
(e.g. more relationships with colleagues, more productive in their work) (Fisher, 2010;
Simmons, 2014; Wesarat, Sharif & Majid, 2015; Pryce-Jones & Lindsay, 2014). This is
important for organizations, because upholding work-related happiness might increase the
productivity of employees and might help an organization to achieve its organizational goals
(Rego & Cunha, 2008; Quick & Quick, 2004). Nonetheless, limited research on happiness at
work and the effects of happiness at work on employees has been done yet (Wesarat et al.,
2015).
An increasing number of organizations are focusing on positive psychology (in which
happiness is positioned (Seligman & Csikszentmihayli, 2000)), because it is not only relevant
in the positive psychology, but also in the human resource field (the science of optimal human
functioning) (Gable & Haidt, 2005; Green, Evans, & Williams, 2017). Positive psychology
scientists even collected a significant amount of evidence to show that positive emotions have
great benefits (Layous & Lyubomirsky, 2012; Sin & Lyubomirsky, 2009).
Besides the increase in the use of positive psychology, there is an increase in positive
psychology interventions. Both HRM practitioners and the field of positive psychology attempt
to create change by making use of interventions. Positive psychology interventions can be
5

described as ‘treatment methods or intentional activities aimed at cultivating positive feelings,
positive behaviours, or positive cognitions’ (Sin & Lyubomirsky, 2009, p.468). These positive
psychology interventions tend to have a positive effect on the work-related happiness of
employees (Bolier et al., 2013).
An example of a relatively new intervention is a work-related happiness intervention,
the work-related happiness dialogue map, aimed at improving work-related happiness. Because
the work-related happiness dialogue map has only been studied once before (Van Hekezen,
2017), it is an interesting intervention to study. The work-related happiness dialogue map
involves an instructor who guides a team (of employees) throughout the map. The intervention
starts with monitoring the current state of work-related happiness of the team and it ends with
an approach/plan to further improve the work-related happiness. The activities and questions
that are part of the work-related happiness dialogue map are based on the 5-C Model of PryceJones (2011). The work-related happiness intervention should both deliver the desirable effects
on the short term (i.e. increase work-related happiness) and on the longer term (i.e. increase the
work-related happiness in the longer term), because employees need both the motivation to
participate in and keep working with a positive activity (e.g. the work-related happiness
dialogue map) to increase their happiness (Layous, Nelson & Lyubomirsky, 2013). Van
Hekezen (2017) found that the work-related happiness dialogue map positively affected the
work-related happiness of the participants, but this has only been proven for the short-term. The
intervention itself was effective in reaching the goal of improving work-related happiness. Due
to time constraints, the study did not prove whether the increase in work-related happiness
lasted in the long-term. So, because the work-related happiness dialogue map is a relatively
new intervention, the current study examined both the short- and long-term effects on the workrelated happiness of employees by examining effects sizes and intervention characteristics.
This current study has some theoretical relevance. First, limited research has been
done on work-related happiness and its effect on employees (Hosie, Willemyns & Sevastos,
2012; Sloan, 2005). More research is needed in order to generate and provide knowledge on
work-related happiness and the influence on employees to both academics and practitioners
about happiness in the workplace, because work-related happiness has beneficial outcomes for
both the organization (e.g. increased organizational performance) and the employees (e.g. less
experience of stress (Hosie, Willemyns & Sevastos, 2012; Sloan, 2005; Wood et al., 2010).
Second, this research is theoretically relevant because there is little knowledge on this specific,
recently developed, intervention, the work-related happiness dialogue map and happinessrelated interventions in general. Van Hekezen (2017) studied work-related happiness in one
6

organization with four teams and stated that more research with a larger and more diverse data
set should be done to be able to draw enhanced conclusions on the short-and long-term effects
of the intervention. By researching the work-related happiness of employees with indeed a
larger data set (i.e. researching more teams and different sectors) than that is already present
from the masterthesis from Van Hekezen (2017), that is the direct inducement for this research,
more insight in the short- and long-term effects of the intervention will be generated. Third, to
contribute to the future research recommendation about the effects in the long-term of the
intervention, presented by Van Hekezen (2017), a third measurement point after a longer period
of time is added to the previously used two measurement moments (before and after the
intervention). This is necessary because the effects of an intervention should be present and
significant after a longer period in time before it can be concerned as effective (Sin &
Lyubomirsky, 2009).
There also is some practical relevance of this research. First, this research is
practically relevant because the intervention that is central to this study makes people in
organizations aware of how important work-related happiness is. A happy employee can be an
advantage for organizations (e.g. because of less experience of stress and more productivity
(Rego & Cunha, 2008)). By creating awareness of the influence of work-related happiness
interventions on employees, organizations might increase their knowledge about and use of
work-related happiness interventions to enjoy the benefits of happy employees (e.g. improved
organizational performance) (Rego & Cunha, 2008; Quick & Quick, 2004; Fisher, 2010).
Second it is important to research the intervention on its short- and long-term effects, because
the work-related happiness dialogue map has only been studied once before, it is an interesting
intervention to study. It is important to distinguish between the short-and long-term effects,
because employees might feel that the intervention positively affects their work-related
happiness, but this might be temporary (Sin & Lyubomirsky, 2009). This has implications for
what is needed from both the organization and the individuals to benefit from long-term effect
on work-related happiness. It might be necessary for an organization to continuously organize,
for example, meetings with teams to talk about their work-related happiness or even play the
work-related happiness dialogue map. So, by researching the intervention, there will be more
insight available in the short- and long-term effects of the work-related happiness dialogue map
so organizations might use it to improve the work-related happiness of their employees.
The aim of this research is to provide insight into the short- and long-term effects of
the work-related happiness dialogue map intervention on the happiness of employees to give
recommendations to organizations regarding the use and improvement of the intervention. The
7

central question that coincides with the aim of this research is ‘What are the short-term and
long-term effects of implementing the work-related happiness dialogue map on the workrelated happiness of employees?’
To arrive at an answer on the central question of this research, at first a theoretical
framework is developed. In the theoretical framework, the concepts work-related happiness and
work-related happiness interventions and both the effects in the short term and the effects in the
long term of work-related happiness interventions are examined. To be able to determine the
short- and long-term effects of the work-related happiness dialogue map, data should be
gathered and how this is done is conferred in the third chapter, methodology. In the fourth
chapter, empirical evidence for what has been stated in the theoretical framework (chapter two)
and the methodology section (chapter three) is presented. After the empirical evidence is
presented, a conclusion is drawn from what has been researched. To reflect critically on the
research approach a discussion, which consists of a critical reflection on the findings,
limitations of the study and implications for future research, is developed.

2. Theoretical framework
2.1 Work-related happiness
People feel themselves most happy at work when they maximize their performance and achieve
their potential. It is possible for individuals to maximize their performance and achieve their
potential when they hold pleasure, experience engagement, engage in relationships, give
meaning to their jobs and achieve accomplishments (Lutterbie & Pryce-Jones, 2013). Workrelated happiness can be considered as the persecution of positive emotions/feelings and
meaning in one’s job (Saenghiran, 2013). The content of happiness constructs and measures
varies considerably, there is no consensus on how work-related happiness should be defined
and measured (Fisher, 2010). This is also reflected in the vary scarce number of models that
explain or define work-related happiness. Nonetheless, there are models which try to link work
characteristics to different outcomes, such as well-being and flow. Because work-related
happiness is partly influenced by work characteristics, these models or scales that consist of
concepts can be used to explain why employees might or might not experience work-related
happiness.
Van Katwijk, Fox, Spector and Kelloway (2000) describe the link between job stressors
and affective states at work and developed the Job related Affective Well-being Scale (JAWS)
to address the different emotional reactions to work. Hosie and Sevastos (2010) state that job8

related affective well-being is an adjacent concept of happiness at work. The JAWS consist of
four sub-scales, based on two axes; pleasure and arousal. The scores on the four sub-scales are
based on 20 statements about job-related affective subjects and describe the feelings at work of
an employee. Work-related happiness can be considered as a feeling at work, but it is more than
just a feeling, it is a mindset (Lutterbie & Pryce-Jones, 2013) and a persecution of positive
emotions/feelings (Saenghiran, 2013).
A specific stream of theories and frameworks that describe work-related happiness are
the activity theories. Activity theories consider happiness as an associated product of particular
human activities. Happy people tend to be those people who are saturated in interesting
activities (Hosie & Sevastos, 2010). Research of Karasek (1979) makes comparable predictions
with regard to happiness as activity theorists (Hosie & Sevastos, 2010). Karasek (1979) focused
on the relationship between the perception of jobs in terms of job-demands and job-related wellbeing and mental health. The Job Strain Model (see figure 1), developed by Karasek (1979),
focuses on the balance between requirements (demands) and autonomy (control), in other
words, the job decision latitude. The job decision latitude is the degree to which an employee
is in control over which skills to use for completing a task (Karasek, 1979). A revised version
of the model by Karasek and Theorell (1990) includes social support as well. Different
combinations of job demands and job control result in a typology of jobs. When job demands
are high and job control is low, the happiness of employees is likely to suffer. When the job
demands and job control are both high, the job will not be concerned with strain, because an
employee can translate the energy that will be generated with the challenges in the job into
action and an employee would feel most happy in this type of job (Karasek & Theorell, 1990).
Despite the lack of the term happiness in The Job Strain Model, it might be assumed that the
job strains/job demands contribute to or damage (depending on the degree of strains/demands)
the work-related happiness of employees in terms of challenges or difficulties.

Figure 1: The Job Strain Model Source:Karasek (1979)

Figure 2: Attitudinal and affective outcomes of
complexity on work pressure. Source: Sevastos
(1996) in Hosie & Sevastos (2010)
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Sevastos (1996) contributes with his ‘attitudinal and affective outcomes of complexity on work
pressure’ model to the activist theories too. Sevastos (1996) showed that enthusiasm,
depression, anxiety, relaxation and satisfaction can be explained by two dimensions; task
complexity and work pressure. The two dimensions provided a job typology that is comparable
with the Job Strain Model of Karasek (1979). The ‘active jobs’ can cause the experience of flow
by an employee, because of the challenges in the job and the skills to meet the challenges
Csikszentmihalyi (1984). When a person experiences flow, this experience might contribute to
the work-related happiness too, because people who experience flow, tend to be more
motivated, more conscious about their skills and abilities and their well-being can be enhanced
(Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005).
Csikszentmihalyi (1984) introduced the concept flow, which can be used to explain what
contributes to the work-related happiness of employees. Flow can be described as ‘a subjective
state that people report when they are completely involved in something to the point of
forgetting time, fatigue, and everything else but the activity itself’ (Csikszentmihalyi,
Abuhamdeh & Nakamura, 2005, p.600). When a person experiences flow, he/she experiences
a sense of control or, stated differently, a lack of anxiety about losing control. This sense of
control is rather about the possibility of control than about the actual control a person possesses
(Csikszentmihalyi, 1990).
There are three conditions that are there to be met before a person is able to experience
flow. The first condition is ‘a clear set of goals’. Flow is likely to occur when a person executes
a task with clear goals. The goals provide direction and help to structure experience
(Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura 2005). The second condition for flow is ‘a
balance between perceived challenges and perceived skills’. When the challenges and skills are
balanced, optimal attention to a particular task or activity is possible (Csikszentmihalyi,
Abuhamdeh & Nakamura 2005). The third and last condition is the ‘presence of clear and
immediate feedback’. Immediate feedback has an informative function; it informs a person
about his/her progress in a particular task/activity and to what extent change is his/her current
behaviour (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005).
Bakker (2007) takes the concept of flow from Csikszentmihalyi (1990) a bit further and
applies the flow-theory to the work situation of employees. Bakker (2007) states that employees
are likely to experience flow when the job demands, and their professional skills are wellbalanced. In an attempt to measure the work-related flow, Bakker (2007) developed a reliable
and valid instrument; the work-related flow scale (the WOLF). Three distinguishable flow
dimensions are both theoretically and empirically the result of factor analyses; absorption, work
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enjoyment and intrinsic work motivation are incorporated in the WOLF. Employees should
score high on all three dimensions before they really experience flow (Bakker, 2007). The
specifying characteristic of flow is the fierce experience of involvement of a person in momentto-moment activities (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura, 2005). Nonetheless, in this
research, the work-related happiness of employees in both the short-and long-term is being
researched. This is more extensive than just looking at moment-to-moment activities, so a more
general model would be more applicable to this research.
The previous mentioned Job related Affective Well-being Scale (JAWS) of Van
Katwijk, Fox, Spector and Kelloway (2000), the Job Strain Model developed by Karasek
(1979), Sevastos (1996) and his ‘attitudinal and affective outcomes of complexity on work
pressure’ model, the concept of flow of Csikszentmihalyi (1984) and the WOLF of Bakker
(2007) do all consist of concepts that can be used to explain why employees might or might not
experience work-related happiness. Nonetheless, these models/scales do not aim at describing
and developing a model/scale regarding work-related happiness. What is missing, is an
extensive and general framework that describes which conditions are necessary for
experiencing work-related happiness. Nonetheless, Pryce-Jones and Lindsay (2014) argue that
there is an underlying model with the conditions for work-related happiness and the ultimate
goal which yields work-related happiness and on which the work-related happiness dialogue
map is based.
This model is the 5-C Model (performance-happiness model; see figure
3), and it is developed and based on research and driven by practitioners. PryceJones and Lutterbie (2010) derived, from their research based on the answers
of 5000 respondents, five important and interlocked conditions accompanied
with three driving forces that present an objective and practical understanding
of happiness at work. In other words, these five conditions and three driving
forces are conditions for, what is at the core of the model, achieving your
potential and achieving your potential is what an employee experiences as
happiness at work. Pryce-Jones (2011) states that happiness at work should be considered as
important as other main objectives organizations have (e.g. strategic goals). Besides that,
happiness at work should be presented with the right attitude (i.e. showing real interest in the
workforce and showing the importance of work-related happiness by making sure the
employees experience the 5 C’s), because then the contribution of the workforce to the
performance of the organization will excel which is beneficial for both the employees and the
organization (Pryce-Jones, 2011).
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The first condition is contribution. Contribution is the experience of employees that they
are achieving their personal goals and that their effort adds value to for example the organization
or to the society. It is a condition that can both be influenced by individuals themselves and by
others in the organization. To a certain degree contribution can be influenced by individuals by
having clear objectives and achieving your goals, it is about the effort an individual makes and
how he/she perceives this effort. Contribution is at the same time a condition that is influenced
by others (being listened to and receiving feedback), because people are social beings who
interact, and these interactions have a significant effect on the perception of the effort of an
individual’s work. Because contribution is something every individual wants to achieve and
because contribution can be influenced both by individuals themselves and by others, it is the
most significant condition of work-related happiness (Pryce-Jones, 2011). To some extent, the
concept flow of Csikszentmihalyi (1984) is related to the condition contribution. Two (of the
total three) conditions of flow are ‘a clear set of goals’ and ‘presence of clear and immediate
feedback’ (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura 2005). These conditions are also
present in the first condition ‘contribution’ of the 5C-model as this condition consists of both
individuals with clear objectives and goals and interactions with colleagues by, for example,
receiving feedback.
The second condition, conviction, is the motivation of employees to continue working,
even when making effort is tiring. Efficiency and effectiveness are terms that are important for
employees when they continue working when making an effort is tiring. Besides motivation,
individuals want to experience that they are contributing to achieving objectives and goals
(Pryce-Jones, 2011).
The third condition, the culture of an organization, is a condition that can be influenced
to a small extent by individuals. For an individual it is essential to consider whether the culture
of a particular company is a culture in which you can feel happy. Culture contains the “values
a company holds”, the atmosphere between colleagues, the way people behave. The culture
influences the degree to which an employee fits the culture (the organization) and to which
extent an employee can feel happy at work within the culture (Pryce-Jones, 2011).
The fourth condition is commitment. Commitment is the assumption that the work an
individual is executing is meaningful and worthwhile and can make a difference. The belief that
individuals are doing something meaningful and worthwhile gives rise to positive energy which
makes people happier at work. The conditions commitment consists of the items “doing
something worthwhile”, “believing in the vision of the organization” and “feeling positive
energy” (Pryce-Jones, 2011).
12

The fifth and last condition is confidence. Confidence is statistically speaking less
significant in the relationship with work-related happiness than the other conditions, but it is
necessary to enjoy a certain degree of confidence because confidence of an employee is needed
to experience the other four conditions. Confidence is necessary to for example be motivated
and interact with colleagues (Pryce-Jones, 2011).
These five conditions do not operate in isolation. Pryce-Jones and Lutterbie (2010)
found three driving forces that are connected to the five conditions; pride, trust and recognition.
Pride and trust work hand-in-hand (Pryce-Jones, 2011); if an employee is proud of the
job/organization, he/she will automatically trust the workplace and the supervisors. Pride can
in this case be considered as a positive personal and internal connection with how an individual
values his/her job and his/her overall personal values (Pryce-Jones, 2011). Trust can be
described as the confidence an employee has in his/her organization. Recognition works
slightly different. Where pride and trust describe what an employee possesses in the workplace,
recognition is what an employee gets back from the workplace (Pryce-Jones, 2011).
Recognition is concerned with the effort an employee makes being noted and recognized by
colleagues the employee respects.
Besides the five conditions and the three driving forces, achieving your potential is at
the core of the 5-C model and the ultimate goal which can be achieved when the five conditions
and the three driving forces pride, trust and recognition are present and experienced by an
employee in an organization. Managers/leaders must know how to facilitate a context in which
pride, trust and recognition can be developed, because then there is the ability for employees to
experience both the 5C’s and the three driving forces pride, trust and recognition. For an
individual to experience happiness at work, he or she must experience that his or her potential
is achieved, so the ultimate goal of the model should be reached. (Pryce-Jones & Lindsay,
2014; Lutterbie & Pryce-Jones, 2013). The achieving of an individuals’ potential can be linked
to the concept flow, as it both means that a person is in a subjective state in which they can use
their skills in the best possible way and because of that, can experience happiness.
This paragraph was presented in order to gain understanding of the concept work-related
happiness, which is at the essence of this research. This was achieved by presenting a definition
of work-related happiness and the 5-C model that contains important and interlocked
conditions, driving forces and an ultimate goal that help to understand happiness at work, which
is the basis of the following of this research. The aspects in the model are used to examine the
short-and long-term effects of the work-related happiness dialogue map on the work-related
happiness of employees. Now that it is presented what work-related happiness is and how it can
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be understood, the next step is looking at how work-related happiness can be influenced (i.e.
improved). One way to influence work-related happiness is by making use of work-related
happiness interventions. In the following paragraph, work-related happiness interventions and
their short-term effects will be discussed.

2.2 Short-term effects of work-related happiness interventions and the factors that determine
the presence of short-term effects
This study aims at evaluating an intervention, the work-related happiness dialogue map, which
is aimed at improving work-related happiness. This paragraph is presented in order to gain a
better understanding of work-related happiness interventions by describing what is already
presented in existing academic literature. The topics that are elaborated on in this paragraph are
the short-term effect(s) caused by work-related happiness interventions, characteristics of a
work-related happiness intervention that determine the presence of the short-term
effect(s)psychology and factors that determine the presence of the short-term effect(s).
The work-related happiness interventions focus to a large extent on positive emotions.
Positive emotions are examined in the ‘Broaden and Build’ theory of positive emotions by
Fredrickson (2001). This theory argues that positive emotions broaden the different responses
and actions people can use. Besides that, positive emotions cause the building of resources that
better the way of social thinking, more effective problem solving and a more positive view of
people and oneself (Fredrickson, 2001). So, a happiness focused intervention might increase
the work-related happiness of an employee in the short-term and simultaneously better the way
of social thinking, the way of coping with problems and the way individuals look at themselves
and others (i.e. increase personal resources).
Positive Activity Intervention, which work-related happiness interventions are part of,
have proven to be successful in improving work-related happiness (Van Hekezen, 2017).
Positive Activity Interventions can be described as ‘simple, self-administered cognitive or
behavioural strategies designed to mirror the thoughts and behaviors of naturally happy
people, and in turn, improve the happiness of the person performing them’ (Layous &
Lyubomirsky, 2012, p.5). A couple of Positive Activity Interventions have already proven to
increase work-related happiness and reduce negative emotions such as stress. What is important
to keep in mind from the Positive Activity Interventions is that an individual’s own effort is an
important element of an intervention or even the entire intervention. Individuals who work hard
and who are motivated to find happiness are more successful than less motivated colleagues
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(Emmons, 1992; Layous & Lyubomirsky, 2012).
Boehm et al. (2011), state that interventions that are aimed at increasing happiness do
need team -and individual effort and thereby increase autonomy and relatedness and that will
lead to happiness. The interventions can focus on the use of strengths by employees by
reflecting on their work situation is a constructive way (Wood et al., 2010). To get employees
facilitated with the right knowledge and skills to use and get insight in their strengths, tools
should be provided during the intervention. An example of how a tool can be provided to
employees is by organizing interventions during which participants are assisted by taking
practical steps to achieve their goals and support them in getting insight in their lives (McQuiad,
2017). So, for the interventions to deliver short-term effects, employees should be provided
tools to achieve goals and insight in their work lives (McQuiad, 2017).
The applicability of positive psychology in relation to interventions has been researched
extensively (Meyers, Van Woerkom & Bakker, 2013). Positive psychology interventions are
useable in both the human resources and organizational setting (Van Hekezen, 2017). Positive
psychology interventions tend to be a promising approach to increase happiness (Sin &
Lyubomirsky, 2009). Practitioners are advised to incorporate aspects of positive psychology in
their practical work, because participants enjoy great benefits from attending, appreciating and
attaining positive experiences (Sin & Lyubomirsky, 2009). Positive psychology interventions
have proven to improve the well-being of participants (Green, Evans, & Williams, 2017).
This paragraph was presented in order to gain understanding in the short-term effects of
work-related happiness interventions on (work-related) happiness and the factors, both in
general and of the intervention itself, that determine the presence of short-term effects. Positive
psychology interventions tend to be a promising approach to increase happiness and delineate
negative emotions/feelings (Sin & Lyubomirsky, 2009). But, these short-term effects are not
by default still present in the long-term (Layous & Lyubomirsky, 2012). In the next paragraph,
the determinants of and factors that should be present for long-term effects of interventions are
examined.

2.3 Long-term effects of work-related happiness interventions and factors that determine the
presence of long-term effects
This paragraph is presented to provide insight into the long-term effects of work-related
happiness interventions and the factors that determine the presence of long-term effects. In this
research, the desired long-term effect is the increase in work-related happiness of employees.
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Besides the factors that determine the presence of long-term effects, it is studied which
characteristics should be present in the intervention to be able to deliver the desired increase in
happiness.
For the intervention to cause long-term effects, the change in the work-related happiness
of employees are ought to be significant (Van Hekezen, 2017). This is reflected in the
significance-levels and possible differences between the effect-sizes of different measurement
moments (Van Hekezen, 2017).
A significant amount of intervention long-term effects research aims at identifying
factors that determine the effectiveness of work-related happiness interventions (i.e. the
increase in work-related happiness) (Dolan, Peasgood & White, 2008). One aspect that
influences the long-term effects of work-related happiness interventions is the use of learned
tools and information. The use of happiness-boosting strategies in practice and practicing/using
the learned tools and information after the intervention, results in greater and longer lasting
improvements in happiness (Sin & Lyubomirsky, 2009; Seligman et al., 2005; Lyubomirsky,
Dickerhoof, Boehm & Sheldon, 2011).
Besides the repeated use of tools, personal characteristics of the participants play an
important role in the determination of the long-term effects of the intervention. Participants
should to some extent be motivated to join the intervention and must belief that the intervention
might help before the intervention can really increase the happiness of the participants
(Seligman et al., 2005; Sin & Lyubomirsky, 2009). When participants are motivated and believe
in the intervention, they might self-select themselves to join the intervention, which likewise
contributed to a higher gain in happiness (Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm & Sheldon, 2011).
Moreover, as well as the intervention characteristics, the work context of individuals determines
which factors determine the presence of long-term effects of an intervention too. Factors from
the work-context that are relatable to an intervention are autonomy, relatedness and competence
(Deci & Ryan, 2000). Furthermore, autonomy and competence are both components of selfefficacy, which also influences work-related happiness. Self-efficacy is often cultivated through
goal setting (Zimmerman, 2000; Sheldon, Elliot, Kim & Kasser, 2001), so the ability employees
have to set personal goals and the use they make of the personal goals determine the presence
of the long-term effects of work-related happiness interventions.
Not only the work context matters for the long-term effects of positive interventions,
culture and the values that belong to the culture are a relevant aspect in the determination of the
long-term effects of positive activities too (Boehm, Lyubomirsky & Sheldon, 2011). Culture
expresses the degree to which individuals are autonomous and independent in the determination
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of their personal needs and goals. Norms that belong to a culture imply whether individuals are
able to self-express, self-improve and pursuit their own goals (Boehm, Lyubomirsky &
Sheldon, 2011; Diener & Diener, 1996). The happiness of employees is most likely to increase
in a culture where individuals are able to pursuit their own goals and can improve and express
themselves in the way they feel secure with (Diener & Diener, 1996).
Individuals do not operate solitarily in an organization, they are surrounded by
colleagues. For an intervention to be effective, social support and organizational support are
very important. It is even seen as a critical factor for the success of positive activity
interventions. Social support can be defined as ‘the perceived or actual support one receives
from at least one other individual’ (Layous & Lyubomirsky, 2012, p.18). Social support is both
of direct and indirect influence on happiness and it even works as a stress-buffer. Direct social
support is the support employees receive during their daily work tasks, such as help offered by
colleagues during a difficult project or just the feeling that an individual has friends and family
to count on (Bolger, Zuckerman & Kessler, 2000; Layous & Lyubomirsky, 2012). Indirect
social support is the social support that is created through the use of an intervention. Employees
who joined, for example a positive intervention activity, and received social support during the
intervention showed larger increases in happiness in the long-term than employees who did not
receive social support (Della Porta, Jacobs Bao & Lyubomirsky, 2012). Organizational support
can also be perceived as a determining factor in the work-related happiness of employees, where
experiencing insufficient support negatively influences work-related happiness, sufficient
organizational support positively influences work-related happiness (Soh, Zarola, Palaiou &
Furnham, 2016).
Besides factors that determine the presence of long-term effects, a lot of research has
been done on the particular characteristics that should be present in the intervention to generate
long-term effects and increase work-related happiness in the longer-term. For work-related
interventions to cause long-term effects, the importance of optimal conditions before an
intervention can be successful should be taken into account. For example, the duration of the
intervention and the intervention format determine the success of positive activity interventions.
The longer the interventions, the greater the increase of happiness will be (Sin & Lyubomirsky,
2009). The interventions should take a couple of weeks to be really effective (ibid.). Besides
the length of the intervention, the variety of activities that participants should perform are of
relevance too. The more diverse the activities are, the more likely it is that the happiness of the
participants will increase, because participants learn and use more diverse tools which will
resonate more easily after the intervention (Zautra et al., 2008). What is important to note is
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that the work-related happiness interventions gain better results when they take place in group
formats instead of self-administered interventions. This is due to the fact that human contact
and arranged timeslots to work in happiness are present in group formats (Sin & Lyubomirsky,
2009; Mitchell, Vella-Brodrick & Klein, 2010).
This paragraph was presented in order to gain understanding in the long-term effects of
the intervention. An intervention causes long-term effects when the effect sizes are still
significant in the longer term. For the intervention to ensure long-term persistence, a lot of
factors should be taken into account and even present regarding the intervention. It is for
example important to make sure that there is social support in the organization, that participants
keep using tools and knowledge even after the intervention and participants should be motivated
and convinced that the intervention will result in an increase in happiness. These factors that
should be taken into account regarding the intervention, form the basis of the evaluation of the
long-term effects of the intervention. Besides that, the factors help to evaluate the intervention
itself which might help to explain why long-term effects are or are not present.

2.4 Theoretical conclusion
All the information that is presented in the theoretical framework can be summarized into a
conceptual model. This conceptual model (see figure 2) contains important elements that form
the basis that can be followed in both the methodology section and the data analysis section.
The model will be explained further on.
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Examining the literature about work-related happiness brought us to a definition of workrelated happiness and an examination of theoretical models that explain the conditions for workrelated happiness. The model that is central in this research, as can be seen in the conceptual
framework, is the 5-C model, because it forms the basis of the work-related happiness dialogue
map. The 5-C model contains the concepts Contribution, Conviction, Culture, Commitment,
Confidence, Potential, Pride, Trust and Recognition. The five conditions and the three driving
forces help to understand how work-related happiness can be constructed and how work-related
happiness can be experienced by employees and influenced by employees and other individuals
in the workforce. All these conditions and driving forces together influence the achieving of
potential of the employees, which is at the core of the model, and determines the experience of
work-related happiness of an employee.
The intervention that is central to this research is the work-related happiness dialogue
map and is aimed at increasing work-related happiness of employees. There are factors, both in
general and of the intervention itself, that determine the presence of short- and long-term
effects. The factors of the intervention itself that determine the presence of effects are the length
of the intervention and the intervention should be both an individual and a team effort.
To analyse whether an increase in work-related happiness has been achieved, the shortand long-term effects should be determined. Both the short- and long-term effect(s) can be
assessed by the significance of effect sizes. The effect sizes are assessed through the outcomes
of a survey, the IPPQ which is discussed in chapter 3.
An intervention generated short-term effects when the effects sizes are significant.
Factors that determine the presence of short-term effects are the facilitation of the right
knowledge/tools and whether it was the own effort of participants to join the session or not.
An intervention generated long-term effects when the effect sizes are still significant in
the longer term. There are several different factors that should be taken into account, because
they determine the presence of the long-term effects. The factors regarding the presence of
long-term effects are the repeated use of learned information/tools, personal characteristics,
work context, culture and organizational and social support.
In this research, the factors that determine the presence of the short- and long-term
effects of an intervention, are used to evaluate the work-related happiness dialogue map
intervention on what factors are already present and what factors/elements could possibly be
incorporated to make the intervention more effective.
In the next section, the methodology, the choice for a data gathering method based on
the theoretical framework is presented and reasoned upon. For the effects of interventions that
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are examined in the theoretical framework, a survey as research methodology is chosen. For
the long-term effects of interventions that are examined in the theoretical framework it is
convenient to use interviews and observations as a research method.

3. Methodology
3.1 Research method
The approach that is used in this research can be described as a mixed-method approach. Mixedmethods research combines the characteristics of quantitative research (e.g. prediction,
deduction by taking a survey) and qualitative research (e.g. discovery, exploration, induction
by making use of interviews and observations) and give rise to a high reliability because of the
generation of results by using different methods (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004). This
research aims at determining the short- and long-term effects of a work-related happiness
intervention, the work-related happiness dialogue map. Which means that a field experiment,
the intervention with the work-related happiness dialogue map also is part of this research.
Since there is not much research on the work-related happiness dialogue map, and work-related
happiness is a subjective concept, it is important to do mixed-methods research. This research
was an inductive and explorative research in which it was possible to exhibit the, underresearched, short-term and long-term and the factors that contribute to these effects. At the same
time, the researcher is responsive to the situation of the respondent (i.e. employee), which is
needed because of possible unexpected answers from the respondents or unexpected
(emotional) situations during the intervention. Nonetheless, a quantitative approach is needed
to be able to predict the change in work-related happiness (Burke Johnson & Onwuegbuzie,
2004).
The survey that is used to measure work-related happiness is the iOpener People and
Performance Questionnaire (IPPQ), a practice-based questionnaire that contains questions and
statements about the various conditions for work happiness (Lutterbie & Pryce-Jones, 2013).
This particular questionnaire is used, because it is based on the same theoretical background as
both the intervention studied and the explanation of work-related happiness (5-C model) in this
research and because the questionnaire is comprehensive in its questions on the different
conditions (i.e. contribution, conviction, culture, commitment and confidence) of work-related
happiness. The questionnaire is slightly adapted to this particular research, because there were
some questions about leadership which are not relevant to this research.
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The IPPQ consists of three parts. The first part (Part 1) consists of control questions
about gender, age, nationality, hours of work per week and function and four questions about
happiness in general. The second part (Part 2) of the IPPQ consists of statements with a Likertscale with varying response choices from “not at all” to “completely” and is aimed at
determining work-related happiness and a work-related happiness score for a participant. The
work-related happiness scores are based on the answers participants gave on statements about
the 5-C’s from the 5-C model (contribution, conviction, culture, commitment and confidence)
and these scores are the comparison material for the effect sizes of the pretest, posttest and post
posttest. The third part (Part 3) of the IPPQ consists of general Likert-scale statements about
work-related happiness and of percentage questions in which participants describe their feelings
at work in terms of energy, commitment and happiness.
To be able to determine the change in the work-related happiness of employees, the
questionnaire was taken at three time moments to determine the significance of the effect(s) on
both the short- and long-term. The pretest survey gave insight in the baseline work-related
happiness of the employees while the posttest surveys (the second after +/- one week, and third
survey after +/- one month) gave insight in the change in work-related happiness to the baseline.
The difference between the pretest and posttest surveys yielded an effect-size of work-related
happiness.
The survey contained statements, but no explanation behind the answer is possible.
Work-related happiness is a concept that is based on personal judgements (Fisher, 2010), so
this research benefited by an extension of the survey by asking participants questions related to
short- and long-term effects of the intervention in an interview. The interviews executed for
this research were semi-structured interviews and consisted of an introduction and four ‘parts’
which contained open questions (see appendix 5.2 for the interview guide). Every interview
started with a short introduction which contained information about the guarantee of the
anonymity of the interviewee and an introduction about the topics of the interview. The first
part consisted of questions about the person and were some general questions to get to know
the interviewee a little better and make him/her feel at ease. The second part was about the state
of the work-related happiness and what it means to the interviewee. The third part was about
the intervention itself, how the interviewee experienced the intervention and the work-related
happiness of the interviewee during the period after the intervention. The fourth and final part
was about the support by the organization and colleagues, because in chapter two it was
presented that social support by both the organization and colleagues are determinants for the
effects of work-related happiness interventions.
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3.2 Research ethics
3.2.1 Research perspective

In general, there are two research paradigms; the qualitative, constructivists or interpretivists
and the quantitative, positivists (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). The quantitative, positivist
research paradigm believes that that knowledge is objective and based on facts and observable
phenomena (Symon & Cassell, 2012). On the other hand, the qualitative, constructivists or
interpretivists, take the interpretations of human beings as the basis of knowledge and
acknowledges that both the researcher and participants are part of the research process (Symon
& Cassell, 2012). For a researcher it is important to keep in mind that his/her personal
background and the possible bias that comes with this background might play a role in scientific
research and the research paradigm they favour (Boeije et al., 2009). As a researcher, I prefer a
qualitative research method, as I believe that knowledge is socially constructed, and in-depth
gathering and analysing information is needed. At the same time, I am aware of possible bias
in the research by being personally involved in the research. Especially during the session with
one team of ZZG, as I was forced to be the Performance Happiness facilitator and was not able
to maintain a distance to the participants and observe them passively.
In social research, the collection and organization of facts that are just present do not
belong to the core activities (Howe, 2009). In this research this is reflected in work-related
happiness being a subjective concept that comes with personal emotions and experiences. This
implies that a qualitative research would be most suitable because of the in-depth data gathering
and analysis method (Yin, 2017). The nature of the central concept in this study and the personal
background of the researcher generate some implications for the paradigm through which the
researcher executes the research.
As a researcher, I believe that work-related happiness is concept that is subjectively
constructed, and human interpretations develop knowledge about this concept. This implies that
I favoured the interpretive research paradigm during this research. Nonetheless, I was aware of
the possible presence of bias and the importance of the removal of bias. Besides that, data was
also collected in a quantitative manner by making use of a survey to be able to study the
development of work-related happiness by empirically testing hypothesis. This implies that I
also made use of the constructivist research paradigm in this research.
3.2.2 Research ethics

At any time, during the entire research, research ethics were maintained. When executing social,
behavioural research, humans are at the centre of the phenomenon that is being studied. So, the
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most considerable components of the ethical conduct are the right treatment of participants in
terms of the guarantee of consent for participation and the anonymity and confidentiality of the
participants.
Regarding the guarantee of consent for participation, during the research, participants
were constantly made aware of the fact that they took part in a research, by referring to the
research in terms of, for example added value of them playing the game and asking them to join
the rest of the research (e.g. filling in the survey and take part in an interview). Besides the
awareness of their participation, an introduction about what is expected from them in the
research. This introduction contained information about the purpose of the research, how the
research will be executed in terms of used methods (interviews, observations and survey) and
where there is a role for the participants in the research. This was done beforehand by contacting
the organisation, so they knew to what they said yes to join and before every meeting.
Also, during the research, at all time, the research goals were made clear to the
participants to ensure transparency. The participation was completely voluntary, and
participants had the freedom to withdrawn from the research whenever they wanted. This was
made clear at the beginning of the contact with the organization and at the beginning of every
meeting. Participants were made aware of the fact that their information would be used in the
analysis of the research. This was done during all the survey moments, the interviews and the
observations.
Regarding the anonymity of the participants, it cannot be traced back to who the
researcher spoke with. The survey uses personal codes to analyse both the development of the
respondent and to ensure his or her anonymity. The researcher asked for permission to record
the interview. The recordings are kept in a safe place that only the researcher has access to.
Confidentiality was ensured by before using the information of the interviews, providing the
participants the opportunity to check what they said and whether they are okay with it being
used. The final research report that was received by the participants/organization did not contain
any appendices.

3.3 Operationalization
In this paragraph, the concepts that have been presented in the theoretical framework will be
made explicit to be measured. The concepts can be separated into two categories: in paragraph
3.2.1 the short-term effects of the intervention and the factors of the intervention that determine
the presence of the effects will be made explicit and in paragraph 3.2.2 the long-term effects of
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the intervention and the factors of the intervention that determine the presence of the effects
will be made explicit.

3.3.1 The short-term effects

There are various concepts that should be measured to be able to evaluate the short-term effects;
both the actual effect(s) and the factors of the intervention that contribute to the effect(s). The
first and most important concept related to effect that should be measured is work-related
happiness, because the intervention that is at the core of this research is aimed at increasing the
work-related happiness of employees. In this study, there are short-term effects when the effect
sizes, that are yielded by the pretest and the first posttest survey, are significant.
Besides the increase in work-related happiness, another possible short-term effect of
increasing positive emotions (e.g. happiness), as presented in chapter two, is the building of
resources that better the way of social thinking (Fredrickson, 2001). The increase in building
resources was measured during the interviews, by asking the participant “What yielded the
intervention for you personally?” and “What did you find the most important thing/outcome of
the intervention?”.
To find a possible explanation of why the short-term effects have or have not been
present, factors of the intervention that determine the presence of the effects are evaluated. This
evaluation reflects itself in observations during the interventions and interviews that were held
after the interventions. The researcher observed the participants as passive observer, which
means that the researcher does not participate in the intervention but only watches from the side
line and observes postures, behaviour and remarks participants make (see appendix 5.1 for the
observation scheme). In this observation, attention is paid to the facilitation of the right
knowledge/skills/tools, because this facilitation is a factor that determines the presence of shortterm effects. Besides the facilitation of the right knowledge/skills/tools, the own effort of
participants is an important factor in the presence of short-term effects. This was observed
during the intervention by looking at the reactions of the participants, during the interviews the
interpretations of the researcher was tested and there is room for the participants to reflect on
the session and share their opinions. This is reflected in the questions “How did you consider
the intervention (beforehand and afterwards)?” and “How did you experience the session?”.
3.3.2 The long-term effects

A significant amount of intervention long-term effects research is focused on identifying factors
that determine the presence of long-term effects of work-related happiness interventions
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(Dolan, Peasgood & White, 2008). In this study, there are long-term effects when the effect
sizes, that are yielded by the pretest and two posttest surveys, are still significant after a longer
period. The factors that are presented in the theoretical framework are the repeated use of
learned tools, motivation to join the intervention, self-efficacy, culture and organizational and
social support. These factors and how and why these are measured in this research, will be
elaborated on in this paragraph.
Important as factor for the long-term effects of the intervention is the practicing/using
of the learned tools and information after the intervention, because these tools will positively
influence the improvement of work-related happiness in the long-term (Layous &
Lyubomirsky, 2012). During the intervention, the researcher, as passive observer, observed the
participants to evaluate whether they did learn tools or not (see appendix 5.1 for the observation
scheme). The provision of tools to participants during the intervention will, however, not
ensure the repeated use of these tools after the intervention (Van Hekezen, 2017).
Besides the measurement of the repeated use of tools during the observations, this factor
was also measured during the interviews with the participants to check whether these tools are
actually provided and whether they are used by the participant. The third part of the interview
was about, among others, the work-related happiness of the interviewee during the period after
the intervention. The work-related happiness of the interviewee during the period after the
intervention is being questioned because of what is needed from the intervention to ensure longterm effects presented in chapter two; the repeated use of learned tools. The questions that are
used in the interviews to gain insight in the collection and use of tools are “What can you
remember of the intervention?”, “Do you remember what your concluding points were to
improve?”, “Did you do something with the results of the intervention?” and “What have you
done since the intervention to improve your work-related happiness?”. These questions are
asked, because it gave insight in what the participant did or did not with the tools and knowledge
he/she gathered during the intervention.
Motivation to participate is measured, because when participants are motivated to
participate in the intervention, they might self-select themselves to join the intervention, which
also contributes to a higher gain in happiness (Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm & Sheldon,
2011). This was measured during the interviews by asking the participant “How did you
consider the intervention (beforehand and afterwards)?” and “How did you experience the
session?” and “Do you think it is possible to improve your work-related happiness?”.
Motivation was also monitored by the researcher during the intervention, by passively
observing the attitude of the participants towards the session, each other and their attitude in
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general (e.g. expressions of excitement or incomprehension).
In the interviews self-efficacy was measured indirectly by asking the participants
questions like “Can you improve your own work-related happiness?” and “What do you think
is necessary to improve your work-related happiness?”. Self-efficacy was also measured
through asking participants about the use of goal setting, because goal setting can lead to
improved self-efficacy and eventually improved work-related happiness (Zimmerman, 2000;
Sheldon, Elliot, Kim & Kasser, 2001).
Culture and the values that belong to the culture are also a relevant aspect in the
determination of the long-term effects of positive activities (Boehm, Lyubomirsky & Sheldon,
2011). In a culture where individuals are able to pursuit their own goals and can improve and
express themselves in the way they feel secure with, work-related happiness is most likely to
be improved (Diener & Diener, 1996). Culture was measured during the interviews by asking
the participant questions: “How would you describe the culture?”
Lastly, organizational support was measured in interviews by questions asking about
the support by ZZG, Hogeschool Utrecht and Humanitas DMH (see 3.3.1 for an introduction
on the organizations), because organizational support is a necessary factor for the intervention
to be successful in improving work-related happiness (Soh et al., 2016). The questions asked to
evaluate the organizational support are ‘Does the organization have facilities targeted at workrelated

happiness

for

you,

your

colleagues

or

your

team?’

and

‘Do you think it is necessary for the company to take action with regard to work happiness?’
These questions give insight to what and to what extent organizational support is facilitated and
provided to the interviewee and how the interviewee perceives this support (e.g. as sufficient
or not). Besides organizational support, social support also is an important determining factor
for the long-term effects of the intervention. Direct social support is the support employees
receive during their daily work tasks (Bolger, Zuckerman & Kessler, 2000; Layous &
Lyubomirsky, 2012) and this was measured in the interviews by asking the participant the
questions ‘Does your team/colleagues support you?’ and ‘How would you describe the way you
and your colleagues interact?’ Indirect social support is the social support that is created through
the use of an intervention (Layous & Lyubomirsky, 2012). Indirect social support was
measured during the observations by observing the attitudes and behaviours of the participants
towards each other and by the interviews by asking the participant ‘Did the intervention cause
changes in the way you and your colleagues treat each other in terms of support?’.
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3.4 Data sources
The intervention took place in three organizations: ZZG Zorggroep, Hogeschool Utrecht and
Humanitas DMH. The sessions in ZZG Zorggroep were joined by 10 participants, 2 teams; in
Hogeschool Utrecht 24 participants, 5 teams; and in Humanitas DMH 8 participants, 1 team.
The observations were done during 4 sessions in the different organizations.
The interviews were done with 7 participants of ZZG Zorggroep, 3 participants of Hogeschool
Utrecht and 2 participants of Humanitas DMH
The response rate of the first survey was 81%, of the second survey 31% and the third survey
29%.

3.4.1 The organizations

The organizations that participated in this research are ZZG Zorggroep, Hogeschool Utrecht
and Humanitas DMH and these organizations will be introduced below.
ZZG Zorggroep
ZZG Zorggroep is a care organization who supports primarily elderly people when they cannot
take care of themselves any longer. They want to provide care for a prosperous recovery or a
pleasant way of living in a new environment or a pleasant way of living in their own homes as
long as possible (ZZG Zorggroep 2016). ZZG is engaged in some close collaborations with
other parties like municipalities and hospitals. ZZG consists of approximately 3000 paid
employees; people who work in the direct care as well as supervisors, people who work at the
secretary and therapists. Besides the 3000 paid employees, ZZG works together with
approximately 900 volunteers who work for example as a host/hostess or as an assistant by
meals (ZZG Zorggroep, 2016).

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU), a school for advanced education, wants to attract new students, but
also people who already have a job and are working and want to keep their knowledge updated.
The goal of the HU is to train their students to highly motivated professionals who are willing
to participate in the labour market. HU works closely together with other, big and small
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companies, care institutions and governments and their focus is on co-production and cocreation. HU consists of approximately 3400 employees and 35000 students, all divided over
22 institutes and two cities (Hogeschool Utrecht, 2016).

Humanitas DMH
Humanitas DMH is a company that supports and treats people with a (mild) intellectual
disability and/or psychiatric problems. Together with the people who receive the care and
support, they determine which type of care/support fits the best. People are central in Humanitas
DMH and this reflects itself in their humanistic core values. Humanitas DMH coorperates with
foundations, to follow each other, where possible to cooperate/strengthen each other from their
shared humanistic core values and starting points. National work foundations are the result of
the Humanitas Association. Humanits DMH consist of approximately 1071 employees and
3000 clients (Humanitas DMH, 2016).

3.4.2 The intervention

The intervention used in this study is the work-related happiness dialogue map which is aimed
at improving the work-related happiness of employees. The work-related happiness should be
improved through individual effort but more importantly in team effort. The map is a practical
tool that is derived from science. The work-related happiness dialogue map is a low-threshold
intervention and looks a lot like a tablecloth. A team/group of six to eight people ‘plays’ the
map under supervision of a Performance Happiness facilitator. In a two-hour effort, employees
monitor their work-related happiness and immediately start making action plans for the
improvement of their work-related happiness. Because the intervention, the work-related
happiness dialogue map, is a team-effort, communication is a key factor in the intervention.
After the intervention it is important for the long-term effects that the employees keep using the
tools and ways of thinking learned during the intervention, because then the work-related
happiness will be increased as much as possible (i.e. will be most effective).
The session with the work-related happiness dialogue map, guided by a Performance
Happiness facilitator, contains 9-steps which employees/participants will actively accomplish.
(step 1) The intervention starts with a division of the roles. (step 2) When the roles are divided,
the employees value their current state of work-related happiness, the values range from 1 to
10. (step 3) When the current state of work-related happiness is valued, employees evaluate
when it was the last time they experienced a positive feeling related to work-related happiness.
(step 4) After the positive experiences, the factors that work negatively towards the work28

related happiness are identified. (step 5) In step 5, the employees get to know the theory behind
the work-related dialogue map by watching a short movie. In this movie the factors, pride,
recognition and trust, are discussed so that the employees know what drives the change and
improvement of work-related happiness. (step 6) After the movie, the employees should
indicate which of the three factors, pride, recognition and trust, are of greatest important for
their work-related happiness. (step 7) Related to factors in step 6, in step 7 the employees should
indicate the degree of which they experience pride, recognition and trust in both their teams and
in the organization in its totality. Together with the degree of experience, the employees should
determine what is needed to improve their work-related happiness, this can be related to the
three factors but also to something else. (step 8) In the second to last step, employees take a
critical look at themselves and determine what they should improve. (step 9) In the last step,
employees choose colleagues who can help them to achieve to improve the work-related
happiness. Moreover, employees choose a colleague who is not present during the session but
who should know about what has been discussed during the intervention.

3.5 Data analysis
The gathered data consists of both qualitative and quantitative data, which means that there are
both qualitative analyses and quantitative analysis.
3.5.1 Qualitative data analysis

The interviews and observations are central to the qualitative data analysis. The interviews are
recorded, and the entire interviews are transcribed. The data was analysed by attaching relevant
codes to the transcripts, observation notes and documents. The codes are developed in two
ways. First, the codes are based on the theory that corresponds with the intervention (see
appendix 5.3), in other words these are the deductive codes. Second, inductive coding is used,
because there is not a lot of knowledge on the intervention yet and with inductive coding the
scarce existing theories might be developed.
3.5.2 Quantitative data analysis

The results of the surveys are central to the quantitative data analysis. The analysis was executed
by making use of the program Statistical Package for the Social Sciences, in short SPSS. The
questions in the used survey, the iOpener People and Performance Questionnaire, are Likertscale items with scores ranging from 1 (not at all) to 7 (very much) and where some items were
formulated positively and others negatively. Nonetheless, the items are coded to ensure that a
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higher score on an item means a higher degree of work-related happiness. In total, there are 44
Likert-scale items that together measure work-related happiness. The work-related happiness
score for respondents is the sum score of the 44 Likert-scale statements for work-related
happiness and is divided by the number of items to arrive at a score of work-related happiness.
Before running the final analysis, an initial reliability analysis (Cronbach’s alpha) was executed.
By testing with Cronbach's alpha, one looks at the internal consistency and it can be concluded
whether the scale is reliable. The reliability analysis for the pretest survey resulted in a
Cronbach’s alpha of .853, the posttest survey scored a Cronbach’s alpha of .865 and the postposttest survey resulted in a Cronbach’s alpha of .854. In this study all scales scored above the
.8, which means that it can be concluded that the scales are reliable (Field, 2013).

4. Analysis
In this chapter, the outcome of the executed data analysis is presented. First, the background
information about the sessions in the different organizations is presented together with the
evaluation of the presence of short-term effects in terms of significant effect sizes (4.1)
regarding the change in work-related happiness of the participants, followed by an analysis of
the factors that determine the presence of short-term effects. Second, the presence of long-term
effects is evaluated in terms of significant effect sizes (4.2) regarding the change in work-related
happiness of the participants, both in general and organization specific, and as with the shortterm effects, the evaluation of the long-term effects is followed by an analysis of the factors
that determine the presence of long-term effects (4.2.1). Both the presence of short- and longterm effects and the determining factors for the presence of short- and long-term effects are
evaluated for each organization in this study separately (HU, ZZG & Humanitas).

4.1 Short-term effects and factors that determine the presence of short-term effects
The first and most considerable concept related to short-term effects of the intervention that
should be measured is work-related happiness, because the intervention that is at the core of
this research is aimed at increasing the work-related happiness of employees. Short-term effects
are present when the effect sizes, that are yielded by the pretest and the first posttest survey, is
significant. In other words, the work-related happiness score of the participants in the pretest
are compared to the work-related happiness scores of the participants in the posttest. The second
concept that is related to the short-term effects of the intervention is the increase of resources.
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Moreover, the result of the theoretical background was a set of factors that determine the
presence of short-term effects, which will be discussed in this paragraph too. The facilitation of
the right knowledge/tools and the own effort of participants to join the session will be evaluated
for each organization separately (together with the short-term effects and the factors that
determine the presence of short-term effects). At last, the characteristics of the intervention will
be discussed.

When calculating the work-related happiness score, based on the 44 Likert-scale items about
the 5C’s from the 5C-model, only the participants that filled in the first and second, the first
and last survey or all three surveys, were assigned a score. For Humanitas, this indicates that it
is only possible for two participants to assign a score. Therefore, it is not possible to run an
analysis in SPSS regarding the (significant) change in work-related happiness. Nonetheless, the
two participants from Humanitas are incorporated in the overall data set in which all participants
(that filled in the first and second, the first and last survey or all three surveys) of the different
organizations are represented. This means that in the overall analysis all organizations are
represented, and conclusions can be drawn in general, but also specifically regarding the
different organizations.
The results indicate that there is a small decrease in the overall work-related happiness
(HU, ZZG and Humanitas), calculated by making use of the work-related happiness score of
all participants from the different organizations (see table 2). Before the intervention, the overall
average work-related happiness score was 5.36 and after the intervention this score was a bit
lower, 5.26. To test whether this change is significant, a t-test has been executed. The t-test
resulted in t(12) = .626, p = .543, with α= 0.1, which indicates that the change in the overall
average work-related score is not significant with 90% certainty. Taking a closer look at the
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average work-related happiness scores of each organization individually, it becomes clear that
not every organization showed a decrease in work-related happiness and not every organization
joined the research in a similar way. The cases from the different organizations (background
information, short-term effects and factors that determine the presence of short-term effects),
will be discussed next.

Hogeschool Utrecht
The participants of Hogeschool Utrecht that joined the sessions in this research, were not
informed about what was going to happen during the three-hour long session. If they would
have known beforehand that they would participate in a session with the work-related happiness
dialogue map, they probably would not have attended the session at al. So, because they did not
know what was going to happen and because they were surprised with the introduction of the
game, a conclusion might be that they did not join the session because they wanted to or because
they were truly interested but joined because the manager asked them to join without providing
the right information about the session and research they were part of. In other words, they had
no choice beforehand because they did not know what was going to happen.

Own effort to join the session
During the session at the Hogeschool Utrecht, it became clear that the participants were not
enthusiastic about what was going to happen in the session. This was reflected in a lot of
resistance before, and during the session, with the result that one group has run away and left
the game completely to the left. Participants expressed their dissatisfaction about the session
with saying ‘Why are we doing this? and ‘We have other more important things to do’. The
timing of the intervention plays a role here, because this was the fourth thursday in a row with
activities planned for the team, so they wanted to invest more time in work that had to be
finished.

Facilitation of the right knowledge and tools
During the nine steps of the work-related happiness dialogue map, knowledge about workrelated happiness should be provided in terms of the 5C-model and at the same time knowledge
about the specific state of work-related happiness of the participants would be gathered. The
session was guided by a Performance Happiness Facilitator who was passive and did not really
guide the participants whereas the participants needed to be motivated and guided through the
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map because of their dissatisfaction and their negative attitude towards the session. An active
Performance Happiness Facilitator would probably help the negative participants to get
involved in answering the questions and completing the map.

Short-term effects: significant effect sizes and the increase in personal resources
The average work-related happiness score for Hogeschool Utrecht before the intervention was
4.86 and after the intervention this score was lower, 4.57. A t-test resulted in t(5) = 1.669, p =
.156, with α= 0.1, which indicates that the change in the average work-related score of the
Hogeschool Utrecht is, as the change in the overall score, not significant with 90% certainty.
Participants from Hogeschool Utrecht all agree on the fact that they understand each
other’s feelings and needs better, because during the wrap up, after playing the work-related
happiness dialogue map, there was one extensive conversation with tears and harsh words about
what is hurting some people and what can be improved to work together in a more harmonious
way. At the end, they all agreed that it was pleasant to have this kind of conversation with each
other and that they are more aware of the feelings of others.

ZZG
ZZG is the organization that joined research on the work-related happiness dialogue map for
the second time, so some participants did already know what the work-related happiness
dialogue map was. Despite the knowledge of the work-related happiness dialogue map, the
organization did not react really enthusiastic on the research design which led to difficulties
with finding participants for the sessions. A lot of information was provided to the participants
regarding the research design, the session and what was expected from them. This means that
for participants from ZZG the goal and planning of the session were clear beforehand which
facilitated the opportunity to decide whether they thought it would be worthwhile to participate.

Own effort to join the session
During the observations and short conversations during the observations, it became clear that
participants from ZZG that joined the session were there because they wanted to, the colleagues
that were not present were either not interested or not in the occasion to come because of full
agendas and the short period of time in which the session was planned.
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Facilitation of the right knowledge and tools
Both sessions in ZZG were guided by different persons. During the first session, no
Performance Happiness facilitator was present to supervise the session which resulted in the
researcher trying to guide as much as possible, but a real Performance Happiness facilitator
would have been better. The second session was guided by an active and informative
Performance Happiness Facilitator, resulting in participants expressing their appreciation of the
provision of the additional information during the observations. This was a difference, as the
session without a Performance Happiness facilitator showed to be less clear and no real
explanation behind the model and questions was provided, which was noticed by the
participants too as, for example, respondent 8 states: “…a game leader is important, I have
noticed because we also asked you whether this is the intention”.

Short-term effects: significant effect sizes and the increase in personal resources
The average work-related happiness score for ZZG before the intervention was 5.51 and after
the intervention this score was a bit higher, 5.53. A t-test resulted in t(5) = -.182, p = .863, with
α= 0.1, which indicates that the change in the average work-related score of ZZG is not
significant with 90% certainty. Participants from ZZG did, as participants from Hogeschool
Utrecht, mention the better understanding of colleagues as an increase in resources. As
respondent 4 says: “…the session has given me a bit of insight, well I know the people who
were there for almost 10 years, but to think about what is happening and how they feel in this
organization now, yes that's nice”.

Humanitas
The manager of the team from Humanitas that joined the session knew about the work-related
happiness dialogue map beforehand as he was made aware of it during an event about workrelated happiness. The team was motivated to join the session and was serious and dedicated
during the whole session. A positive point is that the participants from Humanitas were
informed with the goal and planning of the session beforehand which facilitated the opportunity
to decide whether they thought it would be worthwhile to participate.

Own effort to join the session
Participants from Humanitas all joined the session because they wanted to, as respondent 11
says: “Everyone who attended the session was there because they wanted to be there”. From
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conversations during the observation it became clear that the colleagues of the participants that
were not present were not able to come because of personal reasons.

Facilitation of the right knowledge and tools
What was positive about the session too, was the guidance of an active and informative
Performance Happiness Facilitator. The Facilitator made sure knowledge about work-related
happiness was provided in terms of a clear explanation of the 5C-model and at the same time
knowledge about the specific state of work-related happiness of the participants was gathered
in a structured way. This was acknowledged by the participants, as they expressed their
satisfaction by saying things like ‘a nice and informative session’ ‘it was clear that the facilitator
is an expert in this field’.

Short-term effects: significant effect sizes and the increase in personal resources
Since for Humanitas only one respondent filled in both the first and the second questionnaire,
it was not possible to execute an extensive analysis. Nonetheless the person that did fill in the
questionnaire for the second time showed no change at all, the respondents’ average workrelated happiness score was in both the pre- and posttest 5.18. Regarding the increase in
resources, both participants of Humanitas acknowledge the success of the intervention on this
point, respondent 12 states “[after the session] a better understanding of my colleague(s)”.
Respondent 11 approaches the increase in resources a bit more personally; “For me it does have
produced something (...) it is also necessary that I stimulate myself”. So, in every organization,
at least some of the participants confirm that they experienced an increase in resources.

Characteristic of the intervention
An intervention is more likely to be successful when the intervention is designed in such a way
that both individual and team effort is needed (Boehm et al., 2011). The work-related happiness
dialogue map is aimed at improving work-related happiness through individual effort, but
maybe even more importantly in team effort. This reflected itself in, for example, the second to
last step, in which employees take a critical look at themselves and come up with points of
improvement and in the last step, employees choose colleagues who can help them to achieve
to improve the work-related happiness, which makes it a team effort. So, the intervention that
is central to this research showed to have the characteristics that is likely to positively affect the
interventions effects.
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4.2 Long-term effects and factors that determine the presence of long-term effects
As with the short-term effects analysis, the two participants from Humanitas are incorporated
in the overall data set in which all participants (that filled in the first and second, the first and
last survey or all three surveys) of the different organizations are represented. Long-term effects
are present when the effect sizes, that are yielded by the pretest and the second posttest survey,
are significant. In other words, the work-related happiness score of the participants in the pretest
are compared to the work-related happiness scores of the participants in the second posttest.
In the theoretical framework, it was stated that there are several factors that determine
the presence of long-term effects. These factors (the repeated use of tool, personal
characteristics (motivation and believe) of participants, the work context, the culture, and social
-and organizational support) will be discussed for each organization separately in this paragraph
(together with the long-term effects and the factors that determine the presence of long-term
effects). Finally, the intervention particular characteristics that should be present in the
intervention to generate long-term effects and increase work-related happiness in the longerterm are evaluated.
The results indicate that there is a small decrease in the overall work-related happiness
(HU, ZZG and Humanitas), calculated by making use of the work-related happiness score of
all participants from the different organizations (see table 3). Before the intervention, the overall
average work-related happiness score was 5.36 and in the long-term this score was a bit lower,
5.30. The t-test resulted in t(11) = 1.335, p = .209, with α= 0.1, which indicates that the change
in the overall average work-related score is not significant with 90% certainty. Taking a closer
look at the average work-related happiness scores of each organization individually, it becomes
clear that almost every organization showed a decrease in work-related happiness.
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Hogeschool Utrecht
The average work-related happiness score for Hogeschool Utrecht before the intervention was
4.86 and in the long-term this score was a bit lower, 4.72. A t-test resulted in t(4) = 5.416, p =
.006, with α= 0.1, which indicates that the change in the average work-related score of the
Hogeschool Utrecht is, as the change in the overall score, significant with 90% certainty.

Repeated use of learned tools and knowledge
During the interviews, the participants were asked if they already did something with what
they’ve learned during the session. It became clear that none of the participants took active
action towards their work-related happiness after the session. Participants of Hogeschool
Utrecht all agree that no action has been taken yet, as respondent 1 explains: “no, no, yes not
even one week has passed”. Respondent 2 states that he spoke about it, but no real action has
been taken: “I have agreed with some colleagues that we must actively encourage each other
not to complain about everything but approach things more positive to say so, but I have talked
about it with a few but no very concrete follow-up steps have been taken and in the meantime I
notice around me that people are not really going to do things differently or things like that”.
Respondent 3 adds to this that “you must of course think about how you find time in a convenient
way to deal with it with colleagues”. At the same time, they don’t expect that there will be a lot
of colleagues who will make repeated use of the learned tools, because there is no follow-up
meeting or action plan. Such a follow-up plan would have been useful because, as respondent
2 states “I think such a work-related happiness thing is good, but it is not one afternoon, it
should be a continuous discussion with what we value as important and what gives us energy
and let us focus on that”. After one meeting the participants do not actively work on their
work-related happiness themselves, they need some guidance after the session too.

Personal characteristics
The fact that participants did nothing with the session yet, was no surprise as the particpants
did not hold back their dissatisfaction about the planning of the session. The lack of motivation
to join the session was very clear and did not disappear as the session continued. Besides the
lack of motivation, there was a lack of believe in the intervention too. The lack of believe is
partly caused by no clear vision around the usage of the work-related dialogue map and the
follow-up that is needed as respondent 3 explains: “I thought it was a great meeting in itself,
but I do not expect with these kind of meetings that the work pressure is suddenly solved or the
happiness goes out because I believe it is a lot more a process that you do together”.
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Work context
The participants of Hogeschool Utrecht state that they enjoy a lot of freedom and autonomy in
their jobs, as respondent 3 states: “I am a teacher who has a lot of personal space”, respondent
1 adds to that “I think you can have quite a lot of space and thus be able to influence your tasks,
so that there is considerable degree of autonomy”.

Based on these answers from the

participants of Hogeschool Utrecht, it is clear that they enjoy a lot of autonomy, which
influences their work-related happiness positively.

Culture
The first way the culture of Hogeschool Utrecht can be described is, ‘afrekencultuur’
(something like judgemental culture) in which mistakes are immediately ‘punished’ and as
respondent 2 described: “complaining culture and how easy that is expressed and that you have
seen last time how hard we think we are working (…) for many people work pressure is an
obstacle to looking beyond their everyday things and people who are dealing with criticism that
is also mentioned during that session, that is very bad”.
The second way to describe the culture of Hogeschool Utrecht is harmonious and
happy (respondent 3), but also clear and structured, as respondent 1 described: “it is quite clear
and structured that you know where you stand and uuuhm the kind of person that is there is
also involved in their work and in education and research because it motivates them
sufficiently”. The quotes from the participants from Hogeschool Utrecht showed that there are
different ways of describing the culture.
The different ways of describing the culture by the participants, was also recognizable
and sensible during the observation, especially during the wrap-up at the end. Some participants
experienced tension and dissatisfaction in their work, while others did not notice that at all and
did not understand where the tears and tensions came from. What the answers from the
participants show, is that there is room for the pursuance of own goals and can improve and
express themselves, but not always in the way they feel secured with as became clear during
the discussion at the end of the session.

Social and organizational support
The participants of Hogeschool Utrecht expressed different (opposite) feelings about the degree
of support they experience. Regarding social support, the participants are predominantly
positive as explained by respondent 1: “Well we just have a nice team where people are really
interested and discuss things with each other”. But there are also insecurities that go hand in
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hand with a team that works together, as respondent 3 states: “We are going together with each
other in a very nice and cozy and nice way, but there are also struggles and people are insecure
about that”. Respondent 2 experiences the nice and cozy team bound slightly different, he
thinks that as a team, they are very fragmented regarding when they see each other and when
they meet. This is partly explained by the movement of the faculty and the flexible workspace
throughout the whole building instead of a central point were all colleagues can meet and work
together. The participants indicated that they miss the ‘private’ space with the team and creating
this space would help to build up a better team relationship and more moments that colleagues
have conversations instead of just coming across each other in the corridor with no time for a
chat. This is where the organizational support comes into play, the managers could facilitate
more space to meet for the participants as they value this as important.
The organizational support that is present, is experienced in different ways. On the
one hand, there is a lot of organizational support, as these quotes indicate “the people who have
the role of manager are open to start a conversation and if you indicate things, they take action
and listen to you (respondent 1)” and “I feel supported by the management (respondent 3)”.
On the other hand, there is some room for improvement. It was clear from the observation that
there is no room to really learn from mistakes, which striked the participants because they are
working in a learning organization but are not able to learn themselves. Respondent 2 provides
an example of the duality of the learning organization: “You cannot say on the one hand 80%
is good enough but for that 20% I want to have a development plan, that is very double. That
makes it very unsafe and creates work pressure, so something needs to be done about that”.
Not only in this interview the slogan ’80 is prachtig’ is critized, during the wrap-up after the
session, participants did address this too. So, overall there is a lot of support, but there is room
for improvement.

ZZG
Looking at the average work-related happiness score for ZZG before the intervention was 5.51
and in the long-term this score was a bit lower, 5.40. A t-test resulted in t(4) = .127, p = .905,
with α= 0.1, which indicates that the change in the average work-related score of ZZG is not
significant with 90% certainty.

Personal characteristics
The participants of ZZG were enthusiastic about their participation and believed in the session.
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Some reactions that reflect the motivation to join the session are: “it is never wrong to think
about happiness at work, that does not hurt, it is always good to think about it” (respondent 8),
“yes nice to do once, nice to hear from what you are in your job, yeah that are actually things
that are not discussed (respondent 4)”. The believe in the intervention is present, but it is
considered to be more a process than just one meeting in itself. One respondent says “[you
personally are important to] … yes exactly and that is why it is good it would be good if
something like that is placed in the structure and that it is done more often” (respondent 9).
Moreover, when something like the work-related happiness dialogue map is incorporated,
respondent 7 believes that “the intervention can have added value”.

Repeated use of learned tools and knowledge
Despite the motivation and believe in the session, only one participant did actively try to use
the learned skills, but had difficulties with that because only half of the team was present, as
she explains: “we were only half of them so yes no I did not notice it anyway [and you did not
try yourself?] I did try” (Respondent 6). Another reason that was provided by the participants
why the learned tools were not repeatedly used is that “it is too short because we work with too
few people and then we are too busy with only the work and I think that it is just too soon […]
We start here all together, but we never finish anything, no" (respondent 5). Respondent 10
even answered on the question if she had done something with the tools: “No, I think no one of
us”. So, no action has been taken regarding their work-related happiness, partly because of a
lack of time and because of no follow up plans after the session.

Culture
Based on the observations during sessions with participants from ZZG, it became clear that
there are two manners in which the culture can be described. The first way to describe their
culture is evasive and individualistic; they do not tell each other the truth and are not truly
honest with each other. Besides that, the way things are expressed do not testify to collegiality,
because there is no positive feedback, only negative, as the participants told when playing the
work-related happiness dialogue map. During the interviews, this image was confirmed by
statements like “we still have a culture to like each other” (respondent 4), “and damn, too
much people with a pink bow walk around [persons with a privilege], because sometimes things
happen and because they are friends with the manager, they can’t be punished for what they
have done” (respondent 5) and “because there were a number of cockerels here, maybe a piece
of openness comes from that, I sometimes heard of that we cannot say everything honestly
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sometimes, but that is a characteristic of the group” (respondent 6). These quotes confirm what
has been noticed during the observations, namely no real possibility to express themselves in
the way they feel secure with, because people are not always honest. Unfortunately, not
everyone joined the session. A possible clarification might be the culture in the organization;
evasive behavior and not always dare to tell each other the truth. The people who were there
are also the ones who can get the best out of each other (respondent 5 &6).
The second way to describe the culture of ZZG, based on what is sensed during the
observations, is open and warm. During the session, tears about private lives were expressed
and how nice it is that things go well at work, as respondent 8 explains: “They know what my
strengths are, so I do not have to, I do not pretend to be anything else than I am”. Respondent
9 adds to that, that there is a quite good mutual relationship in the team and as respondent 10
says “you are free to say what you want”. So, the participants from ZZG do have the
opportunity to say what they want and thus express themselves the way they want to, but at the
same time there is the tendency to keep information and comments private and not communicate
well/honest with each other.

Work context
The participants of ZZG indicate that their autonomy is primarily reflected in their flexible
working hours and their own responsibility for these hours. Respondent 8 says: “I think it's
also important that I can organize my own time (…) I have maneuvered into a position so that
I do not have to do the things I do not like doing”. Respondent 10 mentioned something similar
to respondent 8: “determine your working hours yourself, that the department is occupied, but
flexible I think that also contributes to happiness (…) get a bit of personal responsibility”. The
responsibility for their own goal setting is probably less present, because of the high degree of
bureaucratic rules in the organization and deviate from the essential and required procedures is
almost impossible.

Social and organizational support
From the sessions with participants from ZZG, the most noticeable was the warm feeling, a lot
of laughter and a nice ambience in which people can work in a pleasant way with each other.
This was confirmed in the interviews, by statements like “I think that we have a certain
connection with each other in our department that we have an eye for each other and that when
we need to be indented, that is also a form of yes, yes, social worker with us. so that's what it's
all about (respondent 4)", “I can lose everything here. If something happens, I just have to go
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in and then it can get out (respondent 5)” and “(…) I think that as a colleague, even if it is my
supervisor, I have to look at what we can do about it, a little care for each other (respondent
8)”. These quotes imply that the social support in ZZG is very high and (almost) all participants
feel at ease in the organization.
A possible explanation of why participants feel at ease in the organization is because
of the organizational support. The organizational support expresses itself in the so-called
‘providerboog’ which is a tool that is arranged with psychologists, with lifestyle coaches, with
regular coaches, with smoking cessation, with company fitness to take preventive action when
people are not feeling well or do not perform well (respondent 4). Besides the ‘providerboog’,
there are more supportive practices that are developed to support the employee. Examples of
these practices are massages for employees who spent a lot of time behind a computer,
afternoon walks and businessfitness (respondent 4&6). Another way in which the
organizational support is expressed is through the supervisor of a team, as respondent 10 states:
“I think that a large part of work-related happiness is your supervisor. I also think that that
has something to do with it. We also have a consultation with all of us once a month and that
also contributes, and you are free to say what you want and that really brings the manager to
the foreground”. So, there is a lot of social -and organizational support, but it is the
responsibility of the employee to make use of it, to end with a quote of respondent 5: “I think
there is a generous supply of what people can do, but they must want it themselves.”

Humanitas
Since for Humanitas only two respondents filled in both the first and the third questionnaire, it
was not possible to execute an extensive analysis. Nonetheless the persons that did fill in the
questionnaire for the third time showed no change at all, the respondents’ average work-related
happiness score was in both the pre- and posttest 4.97.

Personal characteristics
The most enthusiastic participants, based on the observations and interviews, were the ones
from Humanitas. During the meeting participants expressed their enthusiasm by saying things
like ‘interesting to talk to each other in a different way’ and ‘nice to get to know each other’,
as respondent 11 says: “I was curious, I like it, it is also another way of talking to each other,
I like that. I do not like uhm right on”. Obviously, there were also some participants that were
not that enthusiastic beforehand but ultimately even these participants were satisfied because
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they were positively surprised, as respondent 12 explains: “I entered the session open minded
from uhm I never like things like that (...) sometimes I do not think that there is much result, but
I really liked the game I was happily surprised. I especially liked it because it became very
practical at the end”.

Repeated use of learned tools and knowledge
Despite the enthusiasm and the positive evaluation of the session, the participants of Humanitas
did nothing with the session yet, too. The fact that the participants did not used the learned tools
and knowledge during the session yet, has nothing to do with believe in the intervention. In
fact, the participants were positive about the repeated use of the learned tools after the vacation
period, as respondent 12 states: “(...) then it is no priority, but I do think that this time it is
different, I think that we will work with what we have learned when everybody is back at the
office” “no there is nothing taken part because we are of course in the middle of the holiday”.
So, after the vacation period, there will probably be some action taken regarding the workrelated happiness of the participants.

Work context
Participants from Humanitas recognize the freedom and autonomy to organize their workinghours and agendas too, which is reflected in what respondent 11 explained: “I love the freedom
to organize your own agenda, there is no one who looks weird when I leave earlier, but also
when I arrive at ten o'clock you know, the trust is great that I do what I need to do”. But
respondent 12 takes this freedom a bit further and explains that she is provided with the
opportunity to develop herself and at the same time her colleagues by establishing a library.
The manager who gave permission for this project is full of trust towards his employees, what
is admitted by respondent 12: “(…) and then I said so of course I want to have a library and to
find out where we can get our information from. Well then it is said so go ahead with it”. So,
the possibility to set your own goals and everything that is needed to achieve that goal is
possible in Humanitas. The high degree of autonomy is beneficial for the long-term effects,
because participants are able to set and maybe even reach their own personal goals which can
contribute to work-related happiness.

Culture
The session with participants from Humanitas created an image of a harmonious, dedicated
team with a lot of respect for each other and a warm and friendly ambience. During the
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interviews, this image was confirmed, as respondent 12 states: “(…) maybe that is also a bit of
culture, that everything is possible here, open towards each other, everything is open to
discussion; Yes! And take care of each other”. The dedication of the team was very visible
because everyone was present during the game and did put a lot of effort in the meeting.
Respondent 11 explains why the team was complete during the session: “we have agreed that
we consider certain matters to be important for a meeting or so if we do something we expect
everyone to participate”. The dedication is also recognizable in the answers the participants
provided when filling in the survey. The question that measured the dedication of the
participants was “How involved do you generally feel in your work” with three sub questions,
each answered in the form of percentages: ‘The % of time that you feel involved in your work’,
‘The % of time that you do not feel involved in your work’ and ‘The % of time that you feel
neutral regarding the involvement in your work’. Five of the six respondents answered 70% or
more regarding the involvement and dedication to work and 10% regarding the feeling of not
being involved. So, the culture of Humanitas, enables participants to be who they want to be
and pursue their own goals.

Social and organizational support
Humanitas’ participants seemed to be very caring towards their colleagues and are not afraid to
express their appreciation to each other. Despite the fact that it is a relatively new team, the
participants seemed to get along very well as of they have known each other for years now. The
genuine care for each other is confirmed by respondent 12, as she explains: “And what I always
enjoy is that people keep an eye on each other, to make sure you do not do too many things, a
bit of care for each other”. Besides the care for each other, appreciations are being pronounced
too (respondent 11). Moreover, the participants from Humanitas seemed very involved in their
colleagues’ work, as they are able to take over each other’s work when a colleague is sick for a
longer period of time or when a colleague is enjoying a vacation.
The high dedication of participants in their work is partly due to the great trust of the
management in the knowledge and skills of the participants. Because of the high own
responsibility and trust in what has been done was the right and necessary thing to do, the
participants are more motivated to work harder. Respondent 11 experiences a lot of trust in
what he does is what is necessary to do and comes to the conclusion that that is an important
driver of his work-related happiness (respondent 11). The support participants receive also
reflects itself in the manager providing whatever the participants want and think is necessary,
as respondent 12 says: “And the manager is always very easy because he says when you need
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something than uhm then you just give a shriek so um I think that is very nice”. The data
showed that both the social and organizational support are generously represented in
Humanitas, which makes it a nice place to work (respondent 12).

Characteristics of the intervention
Besides the long-term effects and factors that determine the presence of long-term effects, the
particular characteristics that should be present in the intervention to generate long-term effects
are important, too. Characteristics of work-related interventions to cause long-term effects are
the importance of optimal conditions; the duration of the intervention (a couple weeks) and the
variety of activities in the intervention format (the more diverse the better) determine the
success of positive activity interventions. In this research, the work-related happiness dialogue
map is played in 2-3 hours. Other activities (some) participants joined were interviews and
surveys, but these were not part of the intervention design, only of the research design of the
researcher. Moreover, in this research, participants were asked to fill in a survey at three
different moments, took part in a session with the work-related happiness dialogue map at the
centre and some volunteers participated in an interview. This means that there are three different
activities that participants, who joined this research, are part of which can be considered as
diverse. Nonetheless, as with the duration of the intervention, this variety in activities is part of
the research design and not of the intervention design. Complementary to the negative
characteristics of the intervention, a factor negatively influencing the presence of (long-term)
effects is the shortage of time for finishing the whole work-related happiness dialogue map.
Even though the intervention has a lot of variety in activities, because of the lack of time, the
last two steps were briefly discussed while in these steps the practical actions were determined.
Not all participants were able to develop an action plan, which negatively influenced the followup steps and thus the long-term effects of the intervention. Additionally, when skipping steps,
less tools/knowledge are provided. This is especially problematic when the goal setting step is
being skipped, because this is a key element of the intervention.

4.3 Overall findings
Contrary to the findings of Van Hekezen (2017), neither overall nor in a specific organization,
(significant) short -and long-term increase in work-related happiness can be found. In fact, the
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average work-related happiness score of Hogeschool Utrecht and ZZG decreased, which is
contrary to the goal of the intervention (increase the work-related happiness of participants).
What almost every respondent mentioned during the interviews was that the workrelated happiness dialogue map could be considered as a tool to set up conversations. It can act
as guidance for an extensive and intensive conversation by following the different steps in the
work-related happiness dialogue map, and elaborating on the aspects of the 5C-model more
specific, as respondent 9 states: “[…] the dialogue map brings dynamism with it … you can
follow the structure, but it is also very clear in the way the questions are formulated”. This
implies that, besides the provision of knowledge and tools, another function of the work-related
happiness dialogue map (derived from the data) is the setup of a structured, extensive and
intensive conversations.
The provision of the right tools/knowledge is to some extent depending on the
supervision of a Performance Happiness facilitator. In this research, every session was
supervised by a different Performance Happiness facilitator. Two sessions (one ZZG and
Humanitas) were led by Performance Happiness facilitators that were actively involved in the
sessions and provided the participants with extra information and guidance through the map.
During these sessions, it became clear from the observations that the participants appreciated
the information the facilitators provided and stated that it was very helpful that there was
someone who guided them through the map and provided information about work-related
happiness in more general. Two sessions (one ZZG and Hogeschool Utrecht) were led by
Performance Happiness facilitators that were not actively involved in the sessions. The
participants from both ZZG and Hogeschool Utrecht noticed that someone who would guide
them a bit through the map would be very helpful, as, for example, respondent 8 states: “…a
game leader is important, I have noticed because we also asked you whether this is the
intention”.
Something that is not in the model but mentioned above by participants from all
organizations is context. The intervention should be more than the work-related happiness
dialogue map on its own, it should be more of a process in which the context beforehand (i.e.
the reason for playing the work-related happiness dialogue map) and context afterwards (i.e.
follow-up sessions for repeated use of learned tools) are incorporated. So, the intervention in
itself is a nice tool for conversations and awareness, but the right context and time to work on
work-related happiness are necessary. With the lack of a follow-up plan, all
information/knowledge/tools that are provided during the sessions fade away, as shown by the
case of Hogeschool Utrecht and ZZG. A decrease in work-related happiness scores in the
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longer-term could be the result of frustration about what has not happened; a follow-up plan on
the promising session with the work-related happiness dialogue map as showed by all cases.

5. Conclusion and discussion
In this chapter the conclusion and discussion are presented. In the conclusion, the answer to the
research question that is central in this research will be presented (5.1). On the other hand, the
discussion (5.2) includes the practical implications of the research results, a critical evaluation
of the limitations to the research, and suggestions for further research.

5.1 Conclusion
As presented in the introduction, this research examined the work-related happiness dialogue
map, by trying to find an answer to the question ‘What are the short-term and long-term effects
of implementing the work-related happiness dialogue map on the work-related happiness of
employees?’
Based on the results the short-term effects showed to be an increase in personal
resources and a non-significant increased work-related happiness score for the participants from
ZZG and Humanitas, but a (non-significant) decrease work-related happiness scores for
participants from Hogeschool Utrecht. The long-term effect showed to be a (non-significant)
decrease in work-related happiness scores for participants from Hogeschool Utrecht and ZZG
and no effect in work-related happiness scores for participants from Humanitas. So, the main
goal of the intervention, to significantly increase the work-related happiness of participants, is
not achieved. The intervention did not result in a (significant) short-term or long-term increase
in the work-related happiness of the participants. Nonetheless, the short-term effect ‘increase
in personal resources’ was acknowledged by all participants and, after every session, the
participants emphasized that the dialogue map facilitated an intensive conversation. So, another
short-term effect of the intervention was that the participants enjoyed the way of having a
conversation with each other and because of this the increase in personal resources. In the
routines of regular working days, participants experience having meaningful conversations with
each other as difficult (because of a lack of time). So, having a structured conversation,
facilitated by the work-related happiness dialogue map, about ones’ feelings and experiences at
work are very valuable and participants see the importance of such conversations.
A possible explanation of why the short-and long-term effects do not match the goal of
the intervention, increasing the work-related happiness of participants, has to do with the
47

context in which the intervention was held. What proved to be important is the context in which
the session was introduced, executed and followed-up, because one session about work-related
happiness is not enough, according to the participants. It should be a process in which all team
members are present, motivated to join the session, believe in the success of the intervention
and able to express themselves the way they want. Another possible explanation of why the
short-and long-term effects do not match the goal of the intervention, is the absence of an active
Performance Happiness Facilitator. A Performance Happiness facilitator that is actively present
during the session is shown to be essential for an intensive and accurate execution of the steps
of the work-related happiness dialogue map.

5.2 Discussion
5.2.1 Interpretation of the results

The theoretical framework and methodology section resulted in an operationalization of the
short- and long-term effects and factors that determine the presence of the short- and long-term
effects. The work-related happiness dialogue map, the intervention that is central in this
research, has its main goal of improving the work-related happiness of participants. As
presented in the conclusion, the intervention did not cause its desired effect in both the shortand long-term, as the work-related happiness of the participants did not (significantly) increase.
The results will be interpreted by evaluating the factors derived from the theoretical model.
Besides the factors derived from the theoretical framework, factors that were not in the model,
but appeared in the interviews with the participants and are of relevance for this research, will
be evaluated too.

Short-term effects
Own effort to join the session

An individual’s own effort showed to be important in the case of Hogeschool Utrecht, because
the participants were not provided with the opportunity to choose whether they would join or
not, because they were not informed well. This resulted in a lot of resistance before the session
and even during the session. The participants from ZZG and Humanitas were present because
they wanted to, so it was totally the own effort to join. The reactions to the session and the way
the work-related happiness dialogue map was played in these two different situations were
totally different in terms of motivation and attitude.
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Facilitation of the right knowledge and tools

Another factor that was important for the interventions to deliver short-term effects, was that
employees should be provided tools to achieve goals and insight in their work lives (McQuiad,
2017). In this research, the provision of tools was different during each session as each session
was guided by a different Performance Happiness facilitator, resulting in different ways of
presenting the knowledge and tools varying from very involved to no Performance Happiness
facilitator at all. This negatively influenced the intervention, as some participants were not
provided with the knowledge behind the work-related happiness dialogue map steps. It is
difficult to determine to what extent the failure of the intervention to improve the work-related
happiness from the participants can be explained by the absence of guidance of a Performance
Happiness facilitator. Nonetheless, it is clear that the Performance Happiness facilitator plays
an important role in the execution of the work-related happiness dialogue map.

Long-term effects
Repeated use of learned tools and knowledge

Regarding the long-term effects, the use of happiness-boosting strategies in practice and
practicing/using the learned tools and information after the intervention, results in greater and
longer lasting improvements in happiness (Sin & Lyubomirsky, 2009; Seligman et al., 2005;
Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm & Sheldon, 2011). This research was executed when it was
almost vacation time and all participants were working with the little bit of energy they had left
after a year of working hard under quite some work pressure. That might be the reason for
participants not repeating the use of learned tools/knowledge, just simply no time to think about
because of pressure or shortage in colleagues. All participants mentioned the lack of time to
work on their work-related happiness. This means that the repeated use of tools shows to be an
important factor for the presence of long-term effects.

Personal characteristics

What also showed to be important is that participants should to some extent be motivated to
join the intervention and must believe that the intervention might help before the intervention
can really increase the happiness of the participants (Seligman et al., 2005; Sin & Lyubomirsky,
2009). A possible explanation of why the intervention did not achieve its desired effect at
Hogeschool Utrecht, is the resistance of the participants to join before the beginning of the
session; a sign of a lack of motivation and believe in the intervention. This shows that the
motivation and believe do indeed influence the presence of long-term effects, as the lack of
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motivation or believe caused a negative attitude and not playing the work-related happiness
dialogue map seriously. For ZZG and Humanitas, the motivation to join was present, but the
believe in the intervention was not present for each participant which could negatively influence
the presence of long-term effects too.

Work context

Factors from the work-context that are relatable to an intervention are autonomy, relatedness
and competence (Deci & Ryan, 2000). The ability employees have to set personal goals and the
use they make of the personal goals (self-efficacy) determine the presence of the long-term
effects of work-related happiness interventions (Zimmerman, 2000; Sheldon, Elliot, Kim &
Kasser, 2001). Self-efficacy is also related to the culture of an organization, as the happiness of
employees is most likely to increase in a culture where individuals are able to pursuit their own
goals and can improve and express themselves in the way they feel secure with (Diener &
Diener, 1996). In each organization in this research, the participants were to some extent able
to influence their activities, goals and working hours. The participants valued the autonomy and
self-efficacy as very important and acknowledged the influence from these factors on their
work-related happiness, as expected from the theoretical framework.

Social and organizational support

Experiencing insufficient support negatively influences work-related happiness, sufficient
support positively influences work-related happiness (Della Porta, Jacobs Bao & Lyubomirsky,
2012). In all organizations there is sufficient social and organizational support, so this should
positively influence the work-related happiness of the participants. Nonetheless, there are a lot
of factors that are not present, which probably caused the intervention not reaching its goal,
which means that social and organizational support are not strong enough to overrule the other
negatively influencing factors.

Factors that are not in the model
Besides the factors derived from the theoretical framework, the context, in other words; the
information about the session beforehand and information afterwards about the follow-up plan
of the intervention was mentioned by almost every participant and should be taken into account
when evaluating the results too. The information that is provided to the participants beforehand,
for example the reasons why the organization has decided to work with the work-related
happiness dialogue map, and a follow-up plan afterwards, for example organizing twice a year
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a meeting in which the work-related happiness dialogue map is used, would be a huge addition
to the intervention and would probably positively influence the success of the work-related
happiness dialogue map. In this research, especially at Hogeschool Utrecht the context in which
the session took place was not clear, it came out of the blue and disappeared as sudden as it was
presented. In the other two organizations, ZZG and Humanitas, the follow-up is lacking, and
this reduces the believe in the intervention as the participants experience it as just one afternoon
having conversations with each other, but not something that is important and is part of a larger
process (which in fact would positively influence the success of the intervention). This implies
that the context in which the intervention takes place, influences the success of the intervention.
So, even though some factors that determine the presence of the short-term and longterm effects were present in the organizations and should positively influence the working of
the work-related happiness dialogue map, the intervention did not succeed in increasing the
work-related happiness scores of the participants. This could imply that all factors should be
present for the success for the intervention, or the factors that were not present have more
influence on the success of the intervention than the factors that are present have. It is difficult
to say which particular factors determine the intervention not reaching its goal. Interplay
between lack of certain factors or the opposite of what is desirable happened and the lack of
context (before and after). It is difficult to say what exactly caused the intervention not reaching
its goal, more research should be done into the particular factors, but in any case, it is due to
the absence of certain factors and the context that the intervention was not successful.
Nonetheless, most of the participants were enthusiastic about the format and some do feel
happier even though the results show the opposite.

5.2.2 Theoretical implications

The results in this research contribute to the existing knowledge about the positive psychology
interventions and about the incorporation of positive psychology interventions in the HRM field
in several ways.
The first way this research contributes to the existing knowledge has to do with the
context in which the intervention takes place. This research discovered some indication for the
influence of the context on the success of the intervention. The intervention in itself is a nice
tool for conversations and awareness, but with the lack of the right time and provision of
information to the participants before the intervention and a follow-up plan afterwards, all
information/knowledge/tools that are provided during the sessions will fade away. The
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influence of the concept context is not new, as Lawrence and Lorsch (1967) introduced the
contingency approach. The contingency approach is focused on factors and circumstances that
are influencing an organization. These factors and circumstances need to be evaluated and taken
into account, since organizations function in the environment of which the factors and
circumstances are part. So, this research finds support for what is already known; the
importance of context, but at the same time it shows that the importance of context is not
recognized in daily practice.
Besides the discovering of the role of the context in the intervention, it showed to be
difficult to determine which factors are the main causes for the intervention not reaching its
goal of improving the work-related happiness of the participants. It should be acknowledged
that there are a lot of factors that seem to influence the presence of short-and long-term effects,
but the actual influence of the different factors is difficult to measure. So, not only the specific
factors determining the presence of short -and long-term effects are important, what this
research showed to be important as well is the combination of factors.
Positive psychology interventions tend to be a promising approach to increase happiness
(Sin & Lyubomirsky, 2009). Practitioners are advised to incorporate aspects of positive
psychology in their practical work, because participants enjoy great benefits from attending,
appreciating and attaining positive experiences (Sin & Lyubomirsky, 2009). Nonetheless, the
incorporation of the work-related happiness dialogue map as tool for having structured
conversations is recommendable, but the work-related happiness dialogue map as tool for
improving the work-related happiness of participants is not proven yet. So, the work-related
happiness dialogue map cannot yet be added to the list of positive psychology interventions that
have proven to be successful. But evidence for the benefits from attending positive psychology
interventions (Sin & Lyubomirsky, 2009) is present in terms of the increase in resources and
having a structured conversation for which normally the participants do not have time for.

5.2.3 Practical implications

Although the work-related happiness dialogue map did not achieve what was desired, the
intervention showed to be a useful tool for organizations to start an intensive and structured
conversation. In practice, the work-related happiness dialogue map could be part of the routine
of an organization, for example in the performance appraisals or evaluation appraisals, as it
provides employees with tools to think about their work-related happiness where during regular
working days is hardly time for. Since happy employees do perform better than unhappy
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employees (Fisher, 2010), employers could benefit from more attention for the happiness of
workers as the work-related happiness dialogue map provides the employees with structured
conversations in which they get to know each other and themselves better in terms of their
work-related happiness.
Another important issue for the success of the work-related happiness dialogue map is
the context in which the session is held. It is important to inform the participants before the
session, so they know in what they are going to participate and why it is important to do. Not
only context before the session, but even more important, context after the session should be
incorporated in the intervention process, because the repetition of learned tools and knowledge
is essential in the success of the intervention in the longer-term. This is in line with the research
of Van Hekezen (2017), as it was presented in this research that the follow-up after the
intervention showed to be important. So, attention to, for example, the practical action point
developed in the last step of the work-related happiness dialogue map or attention to activities
that stimulate the repeated use of learned tools/knowledge, would be beneficial for the success
of the intervention.
Moreover, no steps should be skipped, the whole map should be finished for an optimal
chance of success in the longer-term, maybe this is possible when the session is guided by a
person who recognizes the importance of work-related happiness and is present to guide the
participants through the map. So, the Performance Happiness facilitator is an important factor
in the execution of the work-related happiness dialogue map as the facilitator guides the
participants through the map and provides them with the right knowledge/tools.

5.2.4 Limitations of this research

As with most studies, this research has several limitations that might be some interesting
starting points for further research. The first limitation is the small sample size, as a sample size
under 25 negatively influences the power of the results regarding the executed statistical tests.
The small sample size caused some issues with the IPPQ too. Because of the small sample size,
it also was not possible to run a factor analysis to check whether the IPPQ measured the
constructs related to work-related happiness accurately. With a larger data set, it would have
been possible to test whether the concepts in the scale do accurately measure work-related
happiness, and maybe some questions were removed for a better consistency of the scale.
The second limitation has to do with the Performance Happiness facilitator. All sessions
were guided by different leaders, which might have influenced the results too. Two
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Performance Happiness facilitators were very clear and took active part in the session, in other
sessions there was no guidance at all because there was no Performance Happiness facilitator,
or the facilitator did not guide the participants at all. Because of the lack of guidance, maybe
some steps on the work-related happiness dialogue map were not executed as they should have
been executed. Nonetheless, the actual consequence of the different Performance Happiness
facilitators is difficult to determine.
Lastly, the third limitation is the timing of the research and interviews in more particular.
This research has been executed mainly in the months June, July and august, with the
consequence that a lot of participants were enjoying their vacation during the time the
second/third survey was distributed. That also resulted in a low number of participants trying
to do something with what they have learned in the session. Besides that, some of the interviews
were executed too soon after the session, which left them no time to actively take action
regarding their work-related happiness.

5.2.5 Possible directions for further research

More research is needed into the work-related happiness dialogue map, since it is a relatively
newly developed intervention. With two researches focused on the work-related happiness
dialogue map, it still isn’t scientifically shown to be a successful intervention. So, more research
with more participants is needed. More participants go hand in hand with more respondents;
especially more motivated and interested respondents.
Besides more respondents, another possible direction for further research into
environmental factors influencing the presence of short -and long-term effects is desirable.
These environmental factors could include the physical workspace, work-life balance, work
pressure etc. This direction could be interesting, because as Bakker and Demerouti (2012)
explain in their spill over theory, positive emotions gathered at work spill over to the private
lives of persons as well as the other way around (Bakker & Demerouti, 2012).
The spill-over theory brings us to another possible direction for further research; the use
of another theoretical foundation. The use of the 5C-model and the explanations behind it from
Pryce-Jones (2011) was the most obvious, but there are other theoretical frameworks that
provide other outcomes. For example, the job demands resources framework could provide
another way of looking at the work-related happiness, in terms of job demands and resources,
of participants and the consequences of job demands and job resources on work-related
happiness.
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7. Appendix
7.1 Observation scheme
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7.1.1 Observation notes. Session HU 12th April – observation team 1

Start (14.00) : 5 teams, 3 lokalen, 1 team gekozen om de hele sessie te volgen
Eind (16.30) : 4 teams
Contactpersoon wilde werkdruk positief benaderen door middel van de koerskaart. De
aanleiding hiervoor was een enquête van de HU, scoorden slecht op werkdruk maar hoog op
werkplezier (een 8). Er liepen al gesprekken vanaf november over deze dag. Een paar
afmeldingen 21 deelnemers in totaal.

Houding van de deelnemers
➢ Ten opzichte van de sessie
Sceptisch, kritisch, niet nodig
Eenmaal bezig wel serieus
➢ Ten opzichte van elkaar
Open, er is veel bespreekbaar.
Gezellig, ‘plagerig’
➢ Houding algemeen
Gezellige sfeer, open, verbonden met de HU, tevreden
Gang van zaken
➢ Tempo
Tempo zat er goed in. Diepgaand maar toch vlot ondanks weerstand.
➢ Besproken onderwerpen
Factoren voor geluk, contact met studenten, systemen, coördinatie
➢ Bijzonderheden
Enthousiaste deelnemers slepen de meer kritische deelnemers mee. Heftige afsluiting, veel
openheid en niet voor iedereen te herkennen. Mensen blij dat ze de tijd hebben gehad om met
elkaar een goed gesprek aan te gaan.

Algemene opmerkingen voor, tijdens en na de sessie
1. Voor
-

Waarom doen wij dit?

-

Zooitje, ongeorganiseerd
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-

Niet nodig want ons werkplezier is al een 8 → uitkomt monitor hoger dan het
gemiddelde bij de HU

-

Veel kritische vragen

-

Blij met het team SJD, zijn tevreden en toegewijd

2. Tijdens
-

1 team veel weerstand, persoon weggelopen ‘Ik heb wel wat beters te doen’

-

Werkdruk → werkgeluk
➔ ‘Belachelijk om te doen’, ‘Snap niet hoe jullie hier binnen zijn gekomen’
➔ Moet iets aan veranderen maar daar wordt dan weet niet over gesproken

-

Communicatie over de koerskaart en mijn scriptie niet duidelijk
➔ Kwam uit de lucht vallen, doel niet helemaal duidelijk

-

Veel weerstand

3. Na
-

We werken in een lerende organisatie, maar dit wordt niet zo ervaren. Er heerst een
afrekencultuur, je kunt niet leren van fouten
➔ Behoefte aan zowel top-down als bottom-up communicatie over hoe er wordt
beoordeeld, ook hoe het management wordt beoordeeld

-

Toch mee gedaan en meegeschreven tijdens de sessie

-

Goed om met elkaar te spreken ongeacht het thema

-

Afsluiting: moeite met het doel van de sessie, fijne gesprekken en inzichten gedeeld.
Er is een bredere verantwoordelijkheid nodig, een voice

Antwoorden op de stappen van het geobserveerde team
1. Stap 3
-

Contact met studenten

-

Goede ideeën

-

Verschil maken

-

Zinvol werk

2. Stap 4
-

Te veel tegelijk

-

Coördinatie gezeur

-

Logistiek geneuzel

-

Stress van bovenaf

-

Niet ondersteunende processen
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-

Zinloze bijeenkomsten/vergaderingen

-

Tijdsdruk

-

Systemen haaks op innoveren

3. Stap 5
-

Potentieel: een missie hebben, kansen zoeken

-

Stress beïnvloed het feit dat je positief kan denken

4. Stap 6
-

Collega’s maken het verschil; complimenten uiten, elkaar steunen

-

Scherpe gemeenschappelijke visie

-

Verschil HU & SJD

5. Stap 7
-

Werkgeluk kan verbeteren door werkdruk te verlagen!!!
➔ Werkgeluk hoeft niet per se te worden vergroot

-

Elkaar meer tegenkomen, sneller een praatje maken
➔ Nauwelijks contact met elkaar

-

Gemeenschappelijke ruimten
➔ Negatief over huisvesting

-

Efficiënter met tijd omgaan
➔ Minder overleg, vaker in kleinere groepen

-

Ervaringen verschillen: gezellig, plagerig, toch veel groepjes en niet alles
bespreekbaar

6. Stap 8
-

Zelf de eerste stap zetten

-

Er is een afrekencultuur!! hierdoor is er veel extra tijd nodig door plannen maken
voor verbetering

-

Wat doen: complimenten geven, verandering taken, mentaal distantiëren, elkaar
supporten, relativeringsvermogen, vertrouwen hebben en krijgen

7. Essentie na de sessie
-

Relativeringsvermogen

-

Fouten oké in een lerende organisatie
➔ Niet afrekenen

-

Recreatie om elkaar te ontmoeten
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7.2.2 Observation notes. Session ZZG 13th June – observation team 1

Start (15.40) – Eind (17.00): 1 team, 4 participanten
Eerste sessie bij ZZG, vorig jaar ook al onderzoek bij gedaan maar toch geïnteresseerd in meer
onderzoek naar de koerskaart. Deelnemers zijn P&O adviseuren op verschillende gebieden
Houding van de deelnemers
➢ Ten opzichte van de sessie
Positief
‘Leuk een spel’
➢ Ten opzichte van elkaar
Open, er is veel bespreekbaar.
Eén deelnemer uit zijn onvrede en de oorzaak van zijn demotivatie de afgelopen tijd. Andere
deelnemers reageren hier medelevend op, steunen hem en bieden hem hulp aan. Hij voelt
zich gesteund.
➢ Houding algemeen
Positief maar met een korte spanningsboog (einde van de dag en druk)
Gang van zaken
➢ Tempo
Tempo zat er goed in. Spel moest iets sneller dan de tijd die er ‘normaal’ voor staat,
deelnemers hadden nog afspraken staan na de sessie. Desondanks werd er uitgebreid
stilgestaan bij de punten die genoemd werden.
➢ Besproken onderwerpen
Betekenisvol werk, ertoe doen, samenwerken, doen wat ik leuk vind en wat ik goed kan,
werkdruk is hoog.
➢ Bijzonderheden
Twee personen vinden het prettig om thuis te werken (door verstoring op de werkvloer; snel
afgeleid). Andere twee prettiger om op kantoor te werken (contact en samenwerken)

Algemene opmerkingen
-

Filmpje te lang, aan het einde wisten we niet meer wat er allemaal was verteld
➔ Misschien beter om per aanjager een stukje film te laten zien en daarna de vragen te
beantwoorden.
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-

Onduidelijkheid over welke vragen te beantwoorden uit het model; dit toegelicht en toen
ging het goed

-

Van mijzelf: het spel levert mooie en soms toch wel intensieve gesprekken op

-

Van mijzelf: Faciliteren van knowledge/tools: ze weten wat er niet goed loop ten wat er
voor nodig is om dit te verbeteren en ook wie daar voor nodig zijn

Antwoorden op de stappen van het geobserveerde team
1. Stap 2
-

6

-

8.3

-

8

-

7.5

2. Stap 3
-

Proces TBG (was een overdracht) → leuk, bevredigend, goede afloop

-

Langdurig zieke medewerker omgeschoold en nu succesvol weer aan het werk

-

Ontwikkelgesprekken; soms lastig maar het samenspel en de rolverdeling maken het
tot een succes

-

Afgeronde herplaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
➔ Dit werd ervaren als betekenisvol

3. Stap 4
-

Te veel werk!!!

-

Als het niet betekenisvol is
➔ Te veel gezeur

-

Verslagen na ontwikkelingen
➔ Computer werk
➔ Tijdsdruk

-

Willen innoveren maar dit lukt niet door ‘gedoe’

-

Trage besluitvorming
➔ Niet serieus genomen (vb. vakantieregeling)
➔ Waardering

4. Stap 5
Bijdrage
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-

Lastig gesprek geweest; hierbij heeft mijn aanwezigheid geholpen want er is een
goed gesprek geweest met een bevredigende uitkomst

-

Gesprekken! → uur na het gesprek het verslag van het gesprek binnen hebben
➔ Snelheid

-

Sociale personele contacten en de menselijke noot hierin vind ik een bijdrage van
mijzelf

-

In goede banen leiden van de reorganisatie

Cultuur
-

Op onze gang +, daarbuiten –
➔ Blik op centrale diensten is negatief
➔ Respectloos praten

-

Het voelt hier hetzelfde als thuis, ze nemen me zoals ik ben

-

We zijn zowel goed in formeel als informeel

-

Informele cultuur is +++
➔ Nieuwe cultuur is wennen, wennen bij werkrelaties
➔ Bezorgdheid

-

Eigen ruimte is prettig

-

Kan doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind

Overtuiging
-

Overzicht is fijn
➔ Dingen af kunnen strepen

-

In control zin

-

Samenwerken, verbinden; afspraken hebben maar niet volgepland zijn

Toewijding
-

Bijdragen aan betere ouderenzorg

-

Direct erbij zijn, bij de mens betrokken zijn
➔ Tastbaar, zien wat je doet

-

Kwetsbaarheid van de sector is mooi en tegelijkertijd een uitdaging

Zelfvertrouwen
-

Mooi als je wat moois neerzet

-

Zelfvertrouwen is bij ons aanwezig, maar we doen niet aan overschatting maar ook
niet aan onderschatting

-

We zijn zelfbewust

-

P&O heeft een betekenis
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Potentieel
-

We kunnen doen wat we leuk vinden

-

We gebruiken ons potentieel, die wordt benut

-

We vinden uitdagingen in ons werk

5. Stap 6
-

Potentieel benutten!!
➔ Vragen wat je leuk vindt en wat je kunt, anders heeft het een negatieve werking
op werkgeluk
➔ Potentieel kunnen benutten met eigen regelruimte
➔ De mate van vrijheid en de regelruimte wordt als belangrijk ervaren
➔ Werken bij ZZG is goed te matchen met andere dingen in het leven – wel nodig
geacht door 2 deelnemers om te laten zien dat je de vrijheid waard bent

-

Een bijdrage kunnen leveren!!

-

Eigen baas zijn, vrijheid bepaalt werkgeluk

6. Stap 7
Vertrouwen
-

We hebben vertrouwen in de visie en de RvB, niet altijd mee eens maar wel
vertrouwen

-

Altijd vertrouwen gehad in de mensen die de koers bepalen; vooruitstrevend en
hooggekwalificeerde zorg

-

Minpunt: jaren bezig aan het topbestuur, is toe aan vernieuwing

Erkenning
-

We voelen erkenning, gaat samen met een stukje waardering
➔ Voorbeeld genoemd; uitnodiging gehad om bij een belangrijke meeting te zitten,
toen voelde ik mij erkend in wat ik kan

Trots
-

Jawel, fijne organisatie

-

‘Ik durf overal te vertellen waar ik werkzaam ben’

Versterken
-

Minder werkdruk
➔ Rustiger maar ook duidelijkheid voor mezelf als persoon (aangekaart door 1
persoon, ging gepaard met openbaring van ergernis en lichtelijke demotivatie in
het werk doordat hij zich niet serieus genomen voelde)

-

Serieus genomen worden en ertoe doen
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-

Hard werken en toch dingen niet afkrijgen; kwaliteit leveren lukt niet naar de wil
van de deelnemers

7. Stap 8
-

Gesprekken aangaan

-

Eigenlijk niet zoveel; ben gelukkig

-

Kijken naar werkdruk
➔ Verdeling van werk, managers meer vertrouwen in nieuwe mensen

8. Essentie na de sessie
-

Stroperigheid verhelpen

7.2.3 Observation notes. Session ZZG 19th June – observation team 2

Start (10.00) – Eind (12.15): 1 team, 6 participanten (3 overige team leden niet in de gelegenheid
om te komen).
Tweede sessie bij ZZG, vorig jaar ook al onderzoek bij gedaan maar toch geïnteresseerd in
meer onderzoek naar de koerskaart. Deelnemers zijn medewerkers van het Wijk Ondersteuning
Centrum, vergezeld door het Hoofd zorgadministratie en Wijk Ondersteuning Centrum.
Houding van de deelnemers
➢ Ten opzichte van de sessie
Positief, leuk, interessant, geïnteresseerd/aandachtig
➢ Ten opzichte van elkaar
Open, er is veel bespreekbaar. Gezellig, lol. Veel respect naar elkaar, herkennen elkaars
sterke punten, begrijpen elkaar. Vinden het samenwerken een positief aspect aan hun banen.
Toch niet altijd eerlijk tegen elkaar, omschreven als ‘typisch vrouw’
➢ Houding algemeen
Positief, open, bewust, realistisch
Gang van zaken
➢ Tempo
Tempo zat er goed in. Toch veel te vertellen, heel uitgebreid antwoord, wellicht wat minder
tot de kern, had iets sneller gekund.
➢ Besproken onderwerpen
Betekenisvol werk, samenwerken, oplossingen zoeken, elkaar steunen, gehoord worden, kan
allemaal beter; meer eerlijkheid en openheid.
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➢ Bijzonderheden
Tranen over privé en hoe fijn het is dat het op het werk wel goed gaat, verschillende rollen
worden zichtbaar. Leuke groep samen, lol maar toch serieus, kennen elkaar en steunen elkaar
ondanks af en toe wat meer behoefte aan positiviteit.

Algemene opmerkingen
-

Van mijzelf: het spel levert mooie en soms toch wel intensieve gesprekken op

-

Van mijzelf: Faciliteren van knowledge/tools: ze weten wat er niet goed loop ten wat er
voor nodig is om dit te verbeteren. Groep staat open voor uitleg, gaan actief aan de slag
met de ‘opdrachten’ tijdens het spel.

Antwoorden op de stappen van het geobserveerde team
1. Stap 2
-

8

-

7

-

8

-

8

-

8

-

8

2. Stap 3
-

Introduceren nieuwe planningsmodule; uitdaging, nieuwe, geprikkeld, bezig zijn
➔ Veel initiële weerstand tegen het nieuwe, werd steeds minder en uiteindelijk
ging het personeel er enthousiast mee aan de slag
➔ Het was de eerste keer dat wij zoiets moesten doen, vonden we spannend maar
het ging vanzelf. We hebben het positief benaderd, waren overtuigd dat het iets
goeds was, hebben elkaar gesteund en het leverde zelfvertrouwen op toen het
was gelukt.

-

Als team aanvullend op elkaar zijn

-

Heel veel momenten; als er problemen zijn dit delen, dan zijn er oplossingen, en de
euforie van de oplossingen dat is mooi, het puzzelen. Ik heb mij altijd gelukkig
gevoeld, zelf leuk maken

-

Oplossingen vinden!!

-

Voel mij serieus genomen door het management; gehoord worden, refereren naar de
werkvloer (de medewerker staat centraal)
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Waar merk je dat aan?
-

Zelfvertrouwen uitstralen (geloof in jezelf, inspirerend zijn/krijgen, gehoord
worden, kunnen ontwikkelen, bevestiging = geluksmomenten, vertrouwen in elkaar,
uitdagingen aan kunnen gaan, doelen bereiken.

3. Stap 4
-

Chaos die je niet in de hand hebt

-

Sfeer is heel belangrijk!
➔ Niet altijd even gezellig
➔ Leren om positieve feedback te geven

-

Niet begrepen voelen

-

Op eilandjes werken; niet overleggen en niet verder kijken dan je eigen taak

-

Onderhuidse spanning

Dit kunnen we verbeteren door
-

Kennis overdragen en delen; niet voor jezelf houden

-

Fouten mogen maken

-

‘Harmonie komt voort uit een goed uitgewerkt conflict’

-

‘Er is geen werkdruk, men creëert dat zelf’

4. Stap 5 (wat vind jij het belangrijkste per aanjager)
Bijdrage
-

Feedback geven en krijgen in positieve zin
➔ Lastig omdat het mensen zijn met een rugzak

Cultuur
-

Elkaar helpen

-

Voel me hier heel fijn, kan alles kwijt

-

Onze cultuur is heel prettig, denk dat het buiten ons team beter kan.

Overtuiging
-

Werk is houvast

-

Samenwerken

Toewijding
-

Moeite waard

-

Mensen helpen

Zelfvertrouwen
-

Op mijn plek zitten

-

Dingen voor elkaar krijgen
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-

Krijgen bijna elk jaar een bonus omdat we het goed doen; dit is erkenning

Potentieel
-

We vinden uitdagingen in ons werk

5. Stap 6
-

Cultuur; valt nog meer te halen in de rest van de organisatie, op onze afdeling ben
ik tevreden (als ik niet met pensioen zou gaan volgende week zou ik me daar hard
voor maken)
➔ Dit begint al bij de managers; openheid, eerlijkheid, transparantie
➔ Sturen op werkgeluk

-

Zelfvertrouwen; bevestiging krijgen, erkend worden, gehoord worden

-

Overtuiging moet je houden en nooit meer loslaten
➔ Positief benaderen
➔ Doel voor deze afdeling/dit team: zelf zoeken naar nieuwe dingen en deze
blijven aanpakken en dit ook met elkaar delen. Niet alleen nieuwe dingen binnen
de organisatie, maar ook dingen op maatschappelijk vlak

6. Stap 7
Vertrouwen
-

We hebben gematigd vertrouwen

-

Zijn het niet altijd eens met de visie

Erkenning
-

We voelen erkenning, gaat samen met een stukje waardering

Trots
-

Wel trots maar niet super, er valt nog meer eer te behalen

-

Wij zijn trots op onze bijdrage. Wij hebben een eigen visie gecreëerd als het WOC
(zo goed mogelijk mensen helpen)

-

Wij luisteren naar waar de behoefte ligt

7. Stap 8 (in teamverband besproken)
-

We gaan ermee aan de slag

-

Gaat terugkomen

-

Positiever naar elkaar, vooral positieve feedback is nodig

8. Essentie na de sessie
-

Dit vaker gebruiken, wellicht bij voortgangsgesprekken

-

Andere teamgenoten van vandaag op de hoogte stellen
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7.2.4 Observation notes. Session Humanitas 19th July – observation team 1

Start (15.00) – Eind (17.45): 1 team, 8 participanten (1 iemand van een ander team (was
geinteresseerd) en ‘manager’). Voor het eerst de nieuwe koerskaart; kleine veranderingen in de
stappen.
Eerste sessie bij Humanitas, geïnteresseerd in gebruik van de koerskaart voor hun focus op
werkgeluk. Deelnemers zijn medewerkers van het Homerun team in Utrecht.
Houding van de deelnemers
➢ Ten opzichte van de sessie
Overwegend positief, sommige sceptisch, ‘ik hou niet van dit soort dingen’, ‘ik ben
benieuwd’
➢ Ten opzichte van elkaar
Begrijpen elkaar, wederzijds respect. Werken pas een jaar in deze samenstelling. Allemaal
druk en betrokken. Oprecht geïnteresseerd.
➢ Houding algemeen
Positief, realistisch, passievol
Gang van zaken
➢ Tempo
Tempo zat er goed in. Toch veel te vertellen, heel uitgebreid antwoord, blijven hangen bij
stap 4 (de aanjagers) vonden dit het belangrijkste van het spel dus hebben er bewust voor
gekozen om hier wat langer bij stil te staan.
➢ Besproken onderwerpen
Erkend worden, toewijding hoog, caseload hoog
➢ Bijzonderheden
Overwegend zelfde mensen aan het woord, sommige erg stil. Leuke groep samen, lol maar
toch serieus. Steunen waar nodig.
Algemene opmerkingen
-

Van mijzelf: het spel levert mooie en soms toch wel intensieve gesprekken op. Het geluk
verhaal is erg blijven hangen ‘ik ervaar geen geluk, nooit’

-

In één woord de sessie; leuk, interessant, gezellig, groei, indrukwekkend, boeiend,
anders
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Antwoorden op de stappen van het geobserveerde team
1. Stap 2
Werkgeluk nu

Werkgeluk algemeen

Toelichting

7.5

7.5

Ruim voldoende maar
valt nog te verbeteren
omdat ik nog veel moet
leren

7, liever bezig met andere 8.5
dingen
7, rommelige dag

8, kan altijd beter

7.5

7.5

Lastig, nieuw in het
team,

begint

1

september
5

8.5

Rot ervaring met cliënt

6

9

Huidige
werkomstandigheden
minder

7

9

Rot week, maar deze
sessie geeft mij energie

6.5

6.5

Geluk op het werk
sowieso lastig om te
ervaren

2. Stap 3 (wanneer was je voor het laatst gelukkig en waar merkte je dat aan?)
-

Thuis werken

-

Vandaag; op bezoek bij een vrouw waar ik vaak ben, ze was druk in haar hoofd en
wilde naar de begraafplaats, daar hebben we een poosje op een bankje gezeten en
toen zei ze dat ze weer rustig was

-

Appje dat een cliënt blij met haar was

-

Met een uitspraak invloed gehad om bestuursvisie, op iets langdurigs

-

Bedankt worden voor een tip, mensen helpen in hun ontwikkeling

-

Helpen, het verschil maken

-

Geluk is onbereikbaar; ik ben wel blij maar geluk voel ik niet
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Waar merk je dat aan?
-

Ontspannen gevoel

-

Blij

-

Enthousiast

-

Trots

-

Waardering

-

Vrolijk

3. Stap 4 (Aanjagers)
-

Zelfvertrouwen
o Zichtbaar iets goeds gedaan, inzicht/overzicht, waardering, complimentjes

-

Bijdrage
o Groei cliënt, visie, zin geven, groei

-

Overtuiging
o Nooit klaar, checklists

-

Toewijding
o Heel erg hoog

4. Stap 6 (Aanjagers vertrouwen erkenning trots)
Vertrouwen
-

Redelijk goed

Erkenning
-

Mwa, dit voelen ze niet echt

-

Het is nodig dat Humanitas meer erkenning geeft

Trots
-

Vrij tot zeer trots

5. Essentie na de sessie
-

Dit vaker gebruiken

-

Punten opgeschreven en we gaan ermee aan de slag
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7.3 Interview guide
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7.4 Codes based on intervention related theory
Contribution
Conviction
Culture
Commitment
Confidence
Potential
Pride
Trust
Recognition

Figure 3: Performance-happiness model. Source: iOpener Institute for People and Performance 2011
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7.5 Adapted IPPQ
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7.6 Transcripts
7.6.1 Interview 1

I = Interviewer, R=Respondent

I: Uhm, nou ik zal u een aantal vragen
R: Zeg maar je hoor
I: ja? Oke ja bij ons is dat echt uhm..
I: maar goed, allereerst een paar vragen over uzelf in het algemeen zodat ik een beetje een
achtergrond beeld heb, daarna een paar vragen over werkgeluk wat het inhoud en wat
het voor u betekent, dan even terug naar de sessie die een beetje veel besproken is als ik
het zo mag zeggen en dan nog even over werkgeluk hier in de organisatie, wat het inhoud
I: Dus allereerst wil ik vragen wat is uw opleiding, uw functie
R: Uhh sociale geografie van ontwikkelingsgebieden gedaan in Nijmegen en ik heb uh
voorlichtingskunde in Wageningen gestudeerd en dat was een master, ik ben in 95 afgestudeerd.
Ik ben hier senior onderzoeker en docent aan het instituut van Recht, afdeling SJD. Onderzoek
doe ik in het in de onderzoeksgroep stedelijke ontwikkeling nee stedelijke participatie en
ontwikkeling haha.
I: dat is wel heel wat en dat is ook fulltime neem ik aan?
R: ja ik werk fulltime ja
I: oke en als je het hebt over werkgeluk, wat zou u als werkgeluk ervaren of wat houdt
het voor u in?
R: Uhmm, dat ik met plezier naar mijn werk ga en dat ik het gevoel heb dat ik iets bijdraag aan
deze maatschappij en dat ik een plezierige samenwerking met zowel collega’s als andere heb.
I: een bijdrage is in dit geval denk ik door studenten echt hogerop te helpen?
R: nou in mijn rol als zowel onderzoeker als docent probeer ik zowel studenten te betrekken
door ze te begeleiden in hun eigen onderzoek of door ze les te geven op basis van
beoordelingsresultaten dus ik wil ik vind het leuk om iets bij te kunnen dragen aan studenten
maar ik vind het ook leuk om iets bij te dragen op maatschappelijk gebied
I: en maatschappelijk gebied is dan vooral het onderzoeksgebied dan?
R: ja ja en doordat ik daar studenten in te kunnen zetten hoop ik die combinatie te kunnen
maken
I: Ja snap ik inderdaad uhm en hoe ervaart u op dit moment werkgeluk? Als ik de
resultaten mag geloven is dat aardig goed
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R: ja ja nou ik heb een baan met ontzettend veel vrijheid in de projecten die ik binnen haal en
sturing in wat ik wel en niet doe en ja ik neem te veel hooi op mijn vork waardoor het soms
druk is
I: ja ja, maar is er dan ook een mogelijkheid om dat een beetje te minderen, wat los te
laten?
R: ja dat is zeker bespreekbaar
I: ja
R: ja
I: en hoe belangrijk vindt u het dan om echt gelukkig te zijn op het werk?
R: ja, ja ik ben er uhhh minimaal 40 uur in de week en vaak wel meer mee bezig dus voor mij
is het wel belangrijk dat ik hier lol heb in de dingen die ik doe
I: ja dat kan ik mij voorstellen en zou er dan ook nog een mogelijkheid zijn om het
werkgeluk te verbeteren op wat voor een manier dan ook?
R: [nadenken] nee nee ik ik ben heel tevreden met wat ik doe en de verbetering zal liggen in
wat minder taken op mij nemen en dat is dat ligt in mijn eigen grenzen aangeven in wezen.
I: oke
R: en de werkdruk die kan nog verbeterd worden, minder.
I: ja ja
R: zoals je al gehoord hebt ja
I: ja ja ik wilde net zeggen ik heb veel terug gehoord inderdaad uhm ja het was ook wel
lastig moet ik heel eerlijk zeggen om toch met die sessie door te gaan zetten maar goed dat
was wel interessant om in het onderzoek mee te nemen verder. En als je dan even kijkt
naar de sessie op zich? Wat dacht je van tevoren van goh we gaan dit doen maar?
R: nou ik vond nou als je volgens mij ook puur naar het cijfer kijkt maar ook als je het gesprek
met collega’s voorstelt, het gaat ons niet om een te laag werkplezier, wel om een te hoge
werkdruk. Mijns inziens niet alleen omdat de organisatie veel van ons vraagt maar ook omdat
we zelf heel enthousiast zijn en zelf dingen graag willen en daarnaast vond ik het boekje dat we
erbij kregen van zo’n tegeltjeswijsheid niveau dat ik uhhh ja ik zal onze studenten geen
voldoende geven als ze dit zouden inleveren
I: ja oke
R: dus het sprak mij niet zo aan
I: ja dat kan natuurlijk. Maar heeft het toch op zich nog nog iets opgeleverd?
R: nou we hebben gewoon een prettig team waar mensen wel werkelijk in elkaar geïnteresseerd
zijn en dingen met elkaar doorspreken en het feit dat er behoorlijk wat mensen waren terwijl,
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wat jij ook gehoord hebt, we zoiets hadden van werkplezier waarom hebben we het daarover
maar we komen wel omdat we vinden dat we een team zijn dus ja
I: ja
R: van de nou één groepje haakte af maar de rest is doorgegaan
I: klopt ongeveer 20 man zijn er nog mee aan de slag gegaan
R: ja
I: en het groepje waar ik bij heb gezeten begon het met van waarom doen we dit maar
langzaamaan, uiteindelijk kwam het toch wel op gang. Ging het bij jullie ook zo?
R: ja ja we hebben best nuttige dingen uitgewisseld en voor sommige is de werkdruk ook
duidelijk echt te hoog en ja ik ervaar heel veel autonomie in mijn werk waardoor ik zelf kan
sturen en waardoor ik ook de verantwoordelijkheid voor de werkdruk bij mijzelf ligt. Als je het
niet kan sturen uhh snap ik dat het dat je het anders ervaart en het minder leuk vinden
I: ja dat kan dan tegen werken inderdaad
R: dus daar hebben we wel een goed gesprek over gehad
I: en wat was dan voor u het belangrijkste wat er uit die middag uit is gekomen?
R: uuuhm nou vooral die nabespreking waaruit bleek dat mensen was voor mij, wat ik absoluut
niet ervaar maar wat anderen dus blijkbaar wel ervaren dat ja dat negatief over elkaar al dan
niet achter elkaars rug om nou dat is wat ik niet echt ervaar
I: nee nee dat is echt wat heel duidelijk, heftig naar voren kwam moet ik heel eerlijk
zeggen
R: ja ja zeker. Ik bedoel ik krijg ook wel eens, nouja voor sommige mensen is het feit dat je
veel onderzoek, zeker een paar jaar geleden dat onderzoek doen ten kosten ging van het primaire
proces wat niet waar is want ik doe het gewoon want als het mij de helft van mijn uren inneemt
huren ze gewoon iemand in. Daar kwam toentertijd best veel kritiek op omdat mensen het
gevoel hadden dat werkdruk bij hun neergelegd wordt en dat wordt wel uitgesproken en daar
kan ik op reageren en ik ervaar dat ik dat kan zeggen en dat is voor mij ook goed maar blijkbaar
ervaren anderen dat anders dus dat was voor mij een verassing
I: ja ja en zou u daar dan nog ja iets mee willen doen met zijn allen van goh laten we dat
en dat gaan doen?
R: ja dat lijkt mij heel verstandig
I: ja ja
R: ja dus meer openheid betrachten en blijkbaar is het nodig dat er meer vaardigheid is en komt
I: ja ja
R: niet zozeer voor mijzelf als wel voor degene die het niet ervaren
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I: ja dat kan ik mij wel voorstellen. En op een gegeven moment aan het einde van de sessie
nouja was er die nabespreking en in hoeverre hebben jullie de koerskaart helemaal
gevolgd?
R: nou die hebben wij wel helemaal ingevuld ja
I: ja?!
R: Ja
I: en de verbeterpunten die aan het einde op zijn geschreven
R: nou die lagen vooral op het gebied van die werkdruk en ja zo van meer werkplezier was
eigenlijk geen behoefte aan maar werkdruk was wel een thema waar wel dingen aangepakt
moeten worden en we hebben nu ook die systemen benoemd als werkdruk verhogend dus de
registratie enzovoort.
I: dus echt de administratieve kant van het verhaal?
R: ja ja
I: en uhmm nou wat ik vooral terug heb gehoord is meer positiviteit naar elkaar, meer
complimentjes, dat is wat bij ons eruit kwam en uhm heeft u eigenlijk al iets gedaan met
wat er is gezegd?
R: nee nee ja we zijn ook nog geen week verder
I: nee dat is natuurlijk ook zo
R: dus nee
I: nee oke. Uhm dus ja ik kan waarschijnlijk concluderen dat de sessie niet helemaal
geslaagd was wat betreft werkgeluk, maar misschien wel meer om andere issues
bespreekbaar te maken, klopt dat als ik het zo zeg
R: nou ik vond het feit wat er allemaal op het einde gezegd werd, wat er allemaal dwarszat een
winstpunt is geweest
I: ja
R: en maar wat ja zoals ik in het begin ja en net aangaf dat je een 8.4 scoort gemiddeld op het
onderwerp werkplezier lijkt mij dat niet een issue waar we mee bezig moeten
I: nee nee ik moet eerlijk zeggen dat ik dat aan het begin ook allemaal niet wist
R: nee
I: dus het was voor mij, nou ik heb contact gehad met degene die het spel heeft bedacht
en die kent Michael Makowski die de sessie leidde en die zei dat er een sessie stond dus ik
wist er verder niks van af
R: nee nee en ik denk ook niet dat er veel teams zo hoog scoren
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I: nee dat denk ik ook als ik het CBS en al die statistieken bekijk is het niet heel erg hoog
inderdaad, vandaar dat het wel een interessant project is om naar te kijken
R: ja
I: misschien bij jullie iets minder van toepassing maar ook wel weer leuk omdat juist die
tegenhang te zien van joh hier is het eigenlijk als goed en wat heeft het dan voor een effect,
dat vond ik persoonlijk wel iets waar ik misschien nog wel iets mee kan. Maar goed het is
natuurlijk niet helemaal het resultaat wat je zou willen als het gericht is op het verbeteren
R: hahaha
I: Uuuhm vanuit de organisatie, zitten daar nouja faciliteiten of handvaten waarmee jullie
aan de slag kunnen waardoor de mensen
R: nou ik heb zeker het gevoel dat de mensen die de rol van manager hebben mee in gesprek
kan en als je dingen aangeeft daarmee aan de slag wordt gegaan en dat ernaar geluisterd wordt
I: dus u voelt u wel gesteund?
R: ja ja
I: en ook door uw collega’s?
R: van collega’s onderling?
I: ja ja
R: ja absoluut
I: oke. Uuhm zou u nog graag dingen zien vanuit de organisatie waardoor het nog
prettiger wordt om samen te werken, om om hier te zijn of?
R: dat ligt vooral aan de inrichting van de fysieke ruimte. Flexplekken bevordert wat mij betreft
niet het werkplezier en ik heb veel schrijfwerk
I: en hoezo wordt het daardoor niet bevordert?
R: nou omdat er gewoon te weinig rustige plekken zijn en dat heb ik nodig, laat staan plekken
waar ik kan lezen en mijn spullen neer kan zetten
I: ja geen boeken zeker
R: nee nee ik heb hier een klein boekenplankje en dat is niet genoeg ik heb gewoon boeken
nodig om te kunnen schrijven
I: ja dat kan ik mij voorstellen
R: ja dus dat werkt niet
I: nee nee dus het gaat echt puur om elkaar ontmoeten?
R: ja ja als ik hier ben is het om te vergaderen, om dingen af te spreken, om mensen te zien en
doordat ik ervoor kies om uuuh als ik moet schrijven thuis ga zitten werken, de spontane
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ontmoeting is minder en dat uuh als dat er meer is als je elkaar meer ziet dan kan dat nog verder
bijdragen, dan is het simpeler om af te spreken
I: ja ja. Jullie scoren natuurlijk vrij hoog, maar waar zal dat dan aan liggen? Ik heb
gehoord de gezelligheid onderling, maar wat zou het hier anders maken dan in andere
teams waardoor het hier juist zo hoog is?
R: ik denk dat je op zich behoorlijk wat ruimte kan hebben en dus invloed op je takenpakket,
dus dat er behoorlijk autonomie is, behoorlijk duidelijk en gestructureerd is dat je weet waar je
aan toe bent en uuuhm het soort mens dat er zit is ook betrokken bij hun werk en bij het
onderwijs en bij het onderzoek omdat het ze voldoende motiveert, sowieso een slag mensen dat
zorgt dat hij leuk werk heeft uhm het is geen slecht betaald werk
I: ja dat speelt altijd mee
R: ja dat is gewoon prettig. Uuuhm zoiets haha?
I: ja ja dat is lastig om precies aan te geven natuurlijk, maar ik kan me er inderdaad goed
iets bij voorstellen. En is het iets wat u altijd als prettig heeft ervaren om hier te werken
of is het iets dat in de loop van de tijd wat meer nouja kennis maken met iedereen en de
organisatie of is het eigenlijk van het begin al?
R: ik heb het vanaf het begin af aan leuk gevonden om hier te werken en ik had niet ik had
sowieso niet bedacht of ik hier nou kort of lang ging werken maar het was niet dat ik dacht ik
ga carrière maken in het hogere onderwijs maar uhmm toen ik hier kwam uuhm veertien jaar
geleden toen begonnen ook die onderzoeksgroepen, als het onderzoek niet was gestart in het
hoger onderwijs was ik hier denk ik ook niet gebleven want daar ligt wel echt mijn passie uhmm
ja en het is een hele grote organisatie waarin je kans hebt om uuuh er zijn heel veel
mogelijkheden om ik heb eigenlijk nooit het gevoel dat ik hetzelfde werk doe
I: ja dat is wel leuk
R: dat moet je wel zelf organiseren maar als je initiatief neemt is er heel veel mogelijk
I: ja ja
R: dus dat is wat mij vooral heel erg aanspreekt
I: dus echt vooral de autonomie en de vrijheid die u kunt uhm
R: ja
I: en u bent eigenlijk alleen hier werkzaam geweest of heb ik dat niet goed begrepen?
R: nee nee pff wat heb ik allemaal gedaan ik ben twee jaar directeur geweest van een
communicatie/advies bureau in de landbouw en ik heb zes jaar bij een Indonesische bank en
daarna heb ik nog als consultant gewerkt
I: en dan toch de switch naar het onderwijs?
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R: ja en ik ben al tijdens mijn laatste fase van mijn studie gastdocent en ik ben veel naar het
buitenland geweest waar ik ook al onderzoeken en interventies combineerden wat in het HBO
ook veel gebeurd.
I: dus u heeft echt al heel veel gedaan
R: ja ja
I: oke uhmmm ja eigenlijk weet ik wel wat ik moet weten want ja het is al hartstikke goed
hier ik kan natuurlijk niet doorvragen naar problemen. Heeft u nog iets wat ik nog zou
moeten weten of wat nog bij kan dragen?
R: uuuuhm [nadenken] nee het enige wat ik heel interessant vind is dat we extreem hoog scoren
of werkgeluk en behoorlijk laag op werkdruk dus een hoge werkdruk
I: ja ja
R: maar dat het dus dat als je het verder omhoog wilt krijgen een 8.4 of een 8.6 of een 9 ik
bedoel ja
I: ja ja dat is al hoog en dat zal niet veel verschil maken
R: dus ja ondanks het feit dat de werkdruk zo laag scoort en dus een hoge werkdruk blijft dat
werkgeluk dus vrij hoog
I: ja dat vond ik zeer bijzonder om te zien
R: ja
I: en dan krijg je toch nog terug van ja ik vind dit niet goed en dit eigenlijk niet zo prettig
en ja best wel een aantal dingen terwijl het dan toch wel ja het plezier overstemt en dat
vind ik wel interessant waar dit dan vandaan komt
R: nee inderdaad want als we op een 7 zitten, ook een mooi cijfer, ja dan zou je misschien nog
eens naar dan denk ik dat die werkdruk wel een goede knop is om aan te draaien en dat blijft zo
ook in dit geval maar nouja ik vind het dus heel interessant dat het dus alle scores goed zijn
werkdruk niet en dat dat werkgeluk, wat mij betreft een overkoepelend begrip, nog steeds goed
is. Dus blijkbaar is de werkdruk niet zo overheersend en ik denk stel dat die werkdruk hetzelfde
was en dan toch een lager werkgeluk cijfer uit kwam omdat bijvoorbeeld collegialiteit als dat
minder is, verwacht ik ook dat dat werkgeluk cijfer omlaag zal gaan. Als ik er zo over nadenk
zijn er een aantal factoren die hoog zijn waardoor het werkgeluk ook omhooggaat en waardoor
de werkdruk minder belangrijk wordt, maar stel dat er ruzie ontstaat binnen het team of dat we
niet meer de ruimte hebben om zelf op de inhoud van het werk te sturen of dat mensen dat
minder ervaren dan zou het kunnen zijn als het op andere vlakken naar beneden dondert dat het
totale werkgeluk ook naar beneden dondert dus een cumulatie erin, maar hoe dat komt ja dat
denk ik
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I: ja ik heb de literatuur natuurlijk al een stuk ontwikkeld en bijvoorbeeld de support die
je ervaart dat is gewoon heel belangrijk maar ook zeker de cultuur die er heerst van goh
zijn er dingen bespreekbaar, kunnen we elkaar bespreken etc. dat is gewoon heel
belangrijk en dat zit hier volgens mij ook behoorlijk goed dus
R: ja nou ik denk dat er een soort cumulatie effect in zit waardoor als die factoren minder
worden, ook het totaal omlaaggaat. Het is geen optelsom maar het is meer een cumulatie.
I: ja ja dat zou goed kunnen inderdaad dat ligt niet helemaal bij mij dat kan ik niet
helemaal onderzoeken maar dat zou wel interessant zijn om verder te onderzoeken
R:

ja

nou

goed

je

zou

kunnen,

doe

vooral

wat

je

zelf

wilt

doe

maar

I: oh nee nee
R: maar dat zou een van mijn thesis zijn om daar wat meer van te snappen
I: ja precies dat zou wellicht een van mijn aanbevelingen zijn voor verder onderzoek,
maar het was inderdaad ook het eerste wat ik interessant vond om verder naar te kijken
R: nee maar er heerst natuurlijk ook een cultuur waarin er anders naar organiseren wordt
gekeken en waarin er minder gekeken wordt naar nou meer constructivistische literatuur waarin
een organisatie niet als een ding wordt neergezet maar in een geheel van enclaties en op dat
terrein zou je het feit dat deze factoren niet als losse factoren maar op elkaar inwerkende
factoren wellicht beter kunnen verklaren door daar op een andere manier tegenaan te kijken,
met een ander inzicht
I: zeker zeker, ja
R: maar dat is mijn particuliere onderzoeksinteresse haha. Maar jouw vraag was heb ik nog wat
toe te voegen? Nee volgens mij niet
I: nee nee het is vrij duidelijk inderdaad

7.6.2 Interview 2

I = Interviewer, R=Respondent

I: Ik zou graag willen beginnen met wat algemene vragen, wat meer over uzelf, over u
hier terecht bent gekomen, opleiding die u daarvoor nodig heeft gehad, uw functie.
R: ik hoorde nog geen vraag haha, ik dacht dat dit de introductie was. Nee oke haha ik heb zelf
psychologie gestudeerd hiernaast en daarna hebben ze bij de faculteit psychologie gevraagd of
ik wilde blijven als docent en toen ben ik daar docent bij geworden en daar deelde ik een kamer
met zes collega’s en één van die collega’s was de partner van één van de docenten hier op de
HU en zo zijn er nog meerder collega’s voor mij overgestapt naar SJD dus er was echt al zo’n
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lijntje tussen beiden opleidingen zeg maar dus en toen zocht die collega van hier een gastdocent
en die vroeg aan haar partner weet jij nog iemand en die gaf de telefoon aan mij van joh dit is
iets voor jou en toen ben ik als gastdocent een paar vakken gaan geven en uiteindelijk
overgestapt. Bij de universiteit kun je alleen een vast contract krijgen als je promoveert en er
heerst een hele hiërarchische cultuur zoals je misschien zult kennen ik weet niet hoeveel je kent
van de achterkant
I: ja ja
R: ik ga ervan uit dat Nijmegen niet heel anders is dan Utrecht daarin
I: nee nee denk ik ook niet
R: dus en en promoveren was niet mijn interesse en dan kun je niet vast in dienst komen en dat
soort dingen plus bij de Hogeschool verdien je gewoon meer, meer vrijheid dus ik vond het een
vrij makkelijke keus om dan bij SJD te gaan werken dus op die manier ben ik dan hier terecht
gekomen. Uuuhm en wat wilde je nog meer weten?
I: uw functie nu en dat is gewoon docent?
R: ja ik ben een soort van aangenomen om onderzoek te begeleiden en om sociale
wetenschappen vakken te geven dus psychologie en sociologie en het onderzoek, maar ik doe
eigenlijk geen van die dingen meer denk ik, ik denk dat ik niks meer doe van de dingen die ik
deed toen ik hier kwam werken
I: en dat vind jij positief?
R: ja ik vind dat prima. Kijk het leuke aan in het onderwijs werken is dat het eigenlijk
projectmatig werken is, ieder blok kun je zien als een project, iedere cursus is een project van
start tot einde en je kunt redelijk makkelijk dingen inwisselen en er komen weer nieuwe klussen
om te doen of er is onderwijsinnovatie waar we in zitten, er moeten dingen ontwerpen worden.
Je hebt dus eigenlijk een leuke diversiteit aan taken en rollen en je kunt heel erg eigen job
craften inpassen.
I: ja ja
R: en als je dat op een goede manier doet hou je leuke projecten over
I: ja dus een beetje zoals een vakkenpakket zelf eigenlijk
R: ja zeker het is ook een beetje lobbyen en zo kun je dat doen
I: dat doet u fulltime neem ik aan?
R: ja dit is het laatste jaar dat ik het fulltime doen, ik heb altijd fulltime gewerkt en volgend jaar
ga ik naar vier dagen in de week
I: oke lekker haha
R: haha ja zeker
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I: oke dan zal ik graag over willen gaan op werkgeluk in het specifiek en in het algemeen.
Wat zou voor u nog eigenlijk werkgeluk beteken en wat houdt het voor u in?
R: werkgeluk als definitie bedoel je?
I: ja en de factoren die hieraan bijdragen
R: ja uhhhm nou wat je nou ik vroeg me af of ik een geschikte kandidaat was om te interviewen
omdat ik een dag in de week minder ga werken en in de periode dat ik daarover sprak met mijn
leidinggevende en mijn keuzes maakte is net achter de rug. Begin januari/februari had ik
bedacht nou ik ben eigenlijk helemaal niet zo happy met hoe het gaat en uuuhm wat ik doe en
hoeveel tijd het mij kost uhm dus ik ga mij juist volgend jaar heel veel dingen heel anders doen,
andere taken en een dag in de week minder en heel bewust sommige dingen ook niet. Uuuhm
dus uuh ik heb juist net een periode gehad waarin ik veel keuzes heb gemaakt voor het komende
jaar dus werkgeluk voor mij ja nou ik vind het sowieso een lastige vraag
I: ja dat snap ik
R: ik had voor mezelf een aantal ambities of het werkgebied en wat betreft is het standaard dat
je je competent en gewaardeerd voelt dus eigenlijk die dingen uit het spel en daarnaast had ik
ook ambities en ik had dus geregeld dat ik een aantal taken kreeg en dat daar een bepaald
carrièreperspectief uit komt en dat zijn nieuwe taken, zware taken, grote taken dus die ben ik
vol ambitie gestart het gaat hartstikke goed, goed beoordeeld ook al dat soort dingen. Op een
gegeven moment kwam er zo’n moment dat ik mij afvroeg wat heeft het mij gekost en wat heeft
het mij opgeleverd en mijn vriendin krijgt straks in juli krijgen wij ons derde kind en de andere
twee zijn ook nog hartstikke jong, de ene is anderhalf en de andere is drie
I: oh jeetje dat is allemaal druk achter elkaar
R: haha ja maar dan kan het wel leuk met elkaar spelen en als je er dan eenmaal doorheen bent
ben je er doorheen dus dat
I: ja dat is zeker waar haha
R: niet dat ik per se een jaar luiers leuk vind haha het lijkt mij leuk als ze wat ouder zijn maar
goed je krijgt ze niet oud zonder dat je ze eerst ook jong hebt gehad het hoort erbij. Dat maakte
dat ik mij afvroeg van joh die taken kosten mij heel veel extra tijd, het zijn taken waar veel over
wordt geklaagd binnen ons klaagcultuurtje en hoe makkelijk dat geuit wordt en dat heb je de
vorige keer ook wel gezien hoe zwaar wij vinden dat we het hebben
I: ja ja klopt
R: en we moeten ook bezuinigen terwijl we wel een nieuwe hoofddocent aannemen die met een
vrij hoge schaal wordt aangenomen terwijl er weinig budget was is het dus lastig om een schaal
hoger te komen en dat heeft dus niks te maken met hoe goed ik mijn functie doe want ik werd
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dus met uitstekend beoordeeld en dan denk ik ja leuk er is kennelijk een plafond dus wat moet
ik ermee, ik kan kneiter hard doorwerken wat frustratie en extra werk veroorzaakt en energie
kost met dat resultaat erbij of ik kan keuzes maken dat ik nou juist minder ga werken, meer
energie heb, meer focus op thuis, aantal verantwoordelijkheden gewoon afstoot en het gewoon
rustiger ga doen. Dus wat is voor mij werkplezier uuhmm dat voor mij is werkplezier uuhmm
een beetje ondergeschikt aan meer levensplezier dus uh dat boekje die wij gekregen hebben die
ken jij?
I: ja die heb ik zelf ook gelezen
R: haha nou ik vond het niet een heel goed boekje of nou ik vond het perspectief verkeerd want
ik denk als je gelukkig bent ik je leven ben je ook gelukkiger in je werk en ik denk dat het
gelukkig zijn op het werk is niet hetzelfde als gelukkig zijn in het leven
I: nee dat klopt
R: dus voor mij is op dit moment het overkoepelende doel eigenlijk dus eerder mijn volledige
leven waar werk een stukje van is en dat stukje werk uhm daar krijg ik dus wel mijn
waarderingen in en ik heb er wel mijn uitdagingen in maar ik vond het ook te veel kosten dus
voor mij is werkgeluk eigenlijk uhm autonomie, dus heel veel dingen zelf kunnen plannen, ik
geef ook niks of ik doe ook niks wat ik niet zelf coördineer dus dat is wel echt een luxepositie.
Ik heb echt niemand die mij verteld hoe of wat ik iets moet doen en dat past wel bij mijn
persoonlijkheid dus dat is belangrijk. Plezierig contact met collega’s, in mijn straat wonen twee
collega’s en in een straat verderop nog een collega en mijn beste vriend is via mij ook hier
komen werken die ook echt hij is ook peetoom van mijn eerste kind zeg maar uhm dus dan heb
je zo’n clubje mensen om je heen waar je ook hecht mee bent dus plezierig contact met collega’s
is belangrijk en dus ook dat contact met studenten zeg maar
I: ja
R: en dat is wel grappig want een van die dingen met dat spel is dus dat ik van tevoren had
bedacht wat ik belangrijk vind maar ik geef nu dus eigenlijk praktisch geen onderwijs meer.
Dus dat zijn de dingen die ik volgend jaar anders ga doen zeg maar, dus voor mij is werkgeluk
als ik het samenvat nog steeds veel autonomie en dat is bij de Hogeschool wel goed geregeld
zeg maar en dan de goede relatie met collega’s
I: dus als ik het goed begrijp is werkgeluk ondergeschikt aan het algehele geluk
R: ja dat denk ik wel ja dus ik uuuhm uhm en wat ik dus ook wel belangrijk vind en wat ik
anders ga doen is dat ik vind stress niet heel erg en ik ervaar ook niet echt de werkdruk waar
anderen wel veel over klagen maar ik heb ook wel gemerkt dat het mij wel bezighoud en dat
wil ik minder dus minder coördineren
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I: dus meer de balans tussen werk en privé
R: ja en werk op een wat lager pitje, mijn ambities staan de komende vier jaar gewoon op een
wat lager pitje en dan hangt werkgeluk gewoon af van levert werk gezeur op of uh
I: kan ik gewoon mijn ding doen
R: ja precies of ik mijn ding kan doen maar ik zou bijvoorbeeld een kantoorbaan gillend gek
van worden gewoon van 9 tot 5 structureel nee dat kan ik echt niet daar ben ik helemaal
ongeschikt voor. En is er heel veel gezeur of ellende of geklaag dat vind ik ook niet leuk zeg
maar
I: nee snap ik dus de sfeer is ook belangrijk
R: ja sfeer is belangrijk maar thuis helpt heel erg bij het relativeren van het werk want sinds ik
kinderen heb vind ik werk steeds minder belangrijk en is het steeds minder onderdeel van mijn
identiteit
I: maar het werkgeluk, misschien ben ik niet geschikt voor het interview maar dat was
omdat het eerst niet zo top was maar dat lijkt mij juist interessant dan
R: nou juist omdat ik de vorige periode zo veel keuzes heb gemaakt dus ik denk dat is dan
misschien minder boeiend want dat spel was voor mij continue van dit heb ik net een maand
geleden gedaan en dit vroeg ik mij drie maanden geleden af dus uhm ja dus ik zelf zou alleen
maar een soort van mijn eigen antwoorden weten en om die reden zet het mij niet aan tot denken
omdat ik dat daarvoor al had gedaan
I: maar dan heb je misschien wel een beeld van waarom die vragen relevant zouden
kunnen zijn om over werkgeluk na te denken
R: nee nou jij mag het bepalen haha wat dat betreft vind ik het prima
I: maar dan kan ik concluderen dat het wel mogelijk is om je werkgeluk te verbeteren
door andere keuzes te maken
R: ja ontzettend en ik denk dat de meeste mensen zijn niet genoeg proactief daarin. Zoals nu je
zou eigenlijk eens stiekem in de kamer moeten kijken beneneden daar zijn allemaal lijsten
opgehangen met taakeisen voor het volgende jaar. Wij werken met taakeisen een takenpakket
noemen we dat dus je werkt zoveel uur en dat is onderverdeeld in zoveel taken en voor die
opzet krijg je zoveel uur dat is eigenlijk een soort van lobbyen en puzzelen en wat je wilt kun
je echt voor elkaar krijgen dus in die zin is het werkgeluk in taken en rollen goed te doen en
voor de rest is het vooral de waardering van je werk en ik heb zelf tijdens mijn afstuderen had
ik ook een begeleider en toen gaven wij les dus toen was je net vierdejaars en dan gaf je ook
les. Daarbij ging het over lesvoorbereiding en wanneer was je tevreden en wanneer is het goed
genoeg en hij was heel erg van je moet zelf de norm bepalen wanneer het goed genoeg is want
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als je het studenten laat doen is het nooit genoeg en je kunt nooit iedereen tevredenstellen dus
je moet voor jezelf bepalen wat de norm is je moet zelf weten mijn les was wel goed mijn les
was niet goed. Stel je les was niet goed maar de studenten zijn tevreden dan is het geen goede
les en moet je bij jezelf nadenken en andersom ook
I: ja dus echt vanuit jezelf
R: inderdaad je moet je eigen referentiekader hebben anders kun je nooit ergens zeggen het is
goed genoeg, altijd maar meer moeten doen dus dat herken ik wel bij sommige collega’s die
gewoon niet een soort intern kompas hebben en daardoor altijd maar weer stress hebben en
altijd maar dingen meer moeten doen of niet kunnen stoppen met of dat soort dingen
I: ja precies dat lijkt mij juist lastig als de werkdruk hoog is
R: ja nou ja wat is nou precies werkdruk
I: ja nou weet ik ook niet dat is denk ik ook overal anders
R: ja dat denk ik ook en ik zeg ook altijd nou dat is misschien een beetje een stom iets om te
zeggen maar wij zijn een opleiding en geen ziekenhuis als wij iets niet goed doen gaat er
niemand dood dan heb je alleen een paar ontevreden studenten of een deadline niet gehaald nou
ja so what
I: ja ja
R: stel je bent een ziekenhuis en je maakt fouten met medicatie en er gaan mensen dood dat is
erg ja
I: ja precies weer dat relativeren eigenlijk dus
R: het relativeren en het plaatsen is denk ik heel belangrijk want ja het ja ik bedoel ik vind mijn
werk niet onbelangrijk maar ook niet zaligmakend
I: nee nee
R: en ik vind het wel leuk en je stopt er veel tijd en energie in dus het moet ook wel belonend
zijn maar in de tussentijd zijn er weinig dinge waarvan ik zeg die kunnen echt fout fout gaan
I: ja ja het is misschien maar net hoe je er zelf in staat. Uuuhm dan over de sessie die er is
geweest nou daar hebben we het al een beetje over gehad maar hoe heeft u deze sessie over
het algemeen ervaren? Als interessant, geslaagd of juist niet?
R: ja nou nouja weet je wat het is, ik weet niet je hebt één iemand al gesproeken he?
I: ja
R: er zat heel veel in de context dat ervoor zorgde dat de sessie geen kans van slagen had zoals
veel mensen ervaren werkdruk, ze hebben veel taken, weinig uur voor taken. We hebben net
twee jaar onderwijsinnovatie achter de rug dat was vrij we hebben het hele programma
omgegooid andere vakken in alle jaren en dat is heel intensief geweest en dit is pas het tweede
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jaar dat we in dit gebouw zitten dus we hebben ook een verhuizing achter de rug en daarvoor
ook een tijdelijke verhuizing en deze de werksessie was de derde donderdag op rij dat er zo’n
team iets was en dat maakt dat mensen die zagen het nut er niet van in, het is druk, einde van
het blok, nakijken dat moet af dus er was helemaal geen voedingsbodem om dit te gaan doen.
Nou bleek ook dat het met management was afgesproken met die teamcoaches en normaal doen
zij altijd dingen met het team en niet met het management dus het was helemaal niet de behoefte
vanuit het team om dit te doen er was een hele sterke behoefte om andere dingen te doen en ja
dat maakte het dat er zo ontzettend veel extra weerstand voor was. Op zich vind ik het goed
omdat we ook stil staan bij dingen die positief zijn, die ons energie geven of die we leuk vinden,
maar daar hebben mensen helemaal geen zin meer in. Je had één groepje die gingen gewoon
ronduit werken
I: ja ik kon me er ook wel iets bij voorstellen maar het is natuurlijk ik wist helemaal niet
wat er speelde. Toen ik een datum doorkreeg dacht ik oke prima dan gaan we dat doen.
Ik vond het wel lastig om te zien inderdaad
R: en wij wisten niet dat wij meededen aan een onderzoek
I: nee dat vond ik ook apart inderdaad
R: dus ik weet ook niet wat voor een afspraken daarover gemaakt zijn en hoe jij hier binnen
bent gekomen, via teamcoaches of iets anders en dat wordt dan ook weer niet lekker
gecommuniceerd en dat past dan weer in de lijn met al een paar jaar niet lekker communiceren
dus dus je had de middag had zelf vrij weinig had kunnen doen wat dan als positief werd ervaren
I: ja
R: dus maar wat ik vond zeg maar, ik vond het zeg maar wel goed en ik had ook wel initiële
weerstand want ik had ook liever iets anders gedaan maar uhm ik vond het wel goed dat we ook
wel eens stil stonden bij wat vinden we leuk, wat vinden we positief en dat we daar meer mee
moeten doen. Je merkte ook wel bij die nabespreking die ging all over the place en best wel
veel geklaag en veel negativiteit
I: ja ik vond het vrij heftig
R: ja klopt en dit gebeurd vrij vaak haha
I: oh echt
R: ja ja ik heb zelf organisatie psychologie gestudeerd dus ik vind dat altijd wel interessant
I: ja ja
R: en er zijn voor het eerst wat openlijke dingen benoemd dan daarvoor dus dat is ook wel ja
dus dus wat ik vond was dat mensen ik vond het jammer dat collega’s het niet wat meer
gebruikten om het te hebben over wat drijft ons want ik denk dat we elkaar daar meer in moeten
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vinden omdat wij onderdeel zijn van die grote Hogeschool waar veel dingen in gebeuren waar
we geen controle op hebben maar waar we wel last van hebben en veel geklaag over is. Dus
dan vind ik het goed om het te doen maar je voelt de druk ook om iets anders te moeten doen
en ons groepje die was het ook semi-serieus aan het doen dus soms wel soms niet
I: ja nou aan het begin niet maar toen jullie eenmaal bezig waren wel
R: ja nou op het einde ook niet hoor en tussendoor soms wel maar ook weer niet echt uuhm de
mix aan mensen ook niet per se mensen die heel openlijk naar elkaar kunnen zijn of veel met
elkaar gewerkt hebben uhm en uhm dus ja dan levert het minder op dan wat het zou kunnen
opleveren dus ik hoop dat ja dat mensen voor zichzelf wat persoonlijke inzichten gedaan hebben
en uhm ik vond het soms wel bevestigen van de keus die ik gemaakt heb
I: dus dat is misschien ook wel prettig
R: ja zeker dat je dan ook denkt van wat is nou echt belangrijk en het is veel minder wat ik aan
het doen ben door de jaren heen gericht op ambities met een bepaald salaris, schaal en waarvoor
je bepaalde taken moet doen die je wel leuk vindt maar als het puntje bij paaltje komt uh er niet
toe leidt dat je dat krijgt dan denk ik wat vind ik nou echt leuk en heel veel extra vergadering
of zal ik liever een extra groepje studenten begeleiden dus daar was het wel bevestigend voor
dus ja nouja het feit dat iedereen daar een beetje zat met het idee van we doen het wel maar we
doen het niet serieus dat helpt niet echt mee
I: nee zeker niet, maar het was dus op zich niet heel veel zinvol maar het heeft wel
inzichten opgeleverd en een goed gesprek, dat hoorde ik heel vaak van we hebben wel een
goed gesprek kunnen voeren met elkaar
R: ja ik hoorde van één groepje daar zitten mensen in die ik ook persoonlijk goed ken, die
hebben een redelijk intiem gesprek gehad met elkaar dus ik vond het stiekem jammer dat ik niet
bij hun zat bij ons was het echt semi-serieus op sommige punten, maar van hun weet ik dat ze
tijdens de plenaire sessie hun mond hebben gehouden dat ze dachten joh wat we hebben
besproken blijft tussen ons dat willen we hier niet delen daar hebben we geen enkele interesse
in dus het wisselt heel erg tussen de groepjes wat ik terug kreeg. Dus sommige van ons hebben
wel wat van die dingen voor zichzelf opgeschreven en hebben daar ook wel wat aan maar of
dat nou leidt tot een verandering dat is zeer de vraag
I: ja ja misschien als het wat nuttiger was gevonden dat het meer effect had gehad,
misschien actiever mee bezig geweest
R: ja maar, ja precies, maar het paste ook niet in hoe het management het team benaderd dat is
ook een groot risico. Bij ons hadden ze een paar jaar geleden van 80% is ook goed genoeg
I: oh ja die heb ik gehoord 80 is prachtig haha
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R: ja die ja 80 is prachtig, een prachtige slogan haha echt hoe oke haha maar dat wordt niet
gedaan in de praktijk dus je wordt ontzettend hard afgerekend op die andere 20% dus binnen
die dus er is helemaal geen voedingsbodem om het te hebben over wat vinden we nou leuk wat
vinden we nou belangrijk wat voor een gedeelde visie hebben we nou dus vanuit visie worden
we heel weinig gestuurd zeg maar meer vanuit joh dat moet goed meer vanuit heel veel
verantwoording en controle al die dingen die je meekreeg en dan heb je ook niet echt een
voedingsbodem om te hebben over wat delen we nou wat vinden we nou allemaal belangrijk of
wat vinden we nou met zijn allen plezierig dus dan is dit gewoon een soort los momentje maar
niet binnen een groter kader
I: nee het komt dan uit de lucht vallen
R: het komt uit de lucht vallen en het uhh het sluit niet aan op iets en het heeft geen vervolg dus
ja
I: eigenlijk een beetje jammer en zonde
R: ja en dan ervaren mensen het dus ook als het is goed maar het gaat niks veranderen. Het is
in ons team vrij makkelijk om weerstand tegen zulke middagen te hebben niet meer stil te staan
bij dat het ons ook wat gaat opleveren en dan last minute zo’n mailtje met we kunnen er ook
veel aan hebben is niet voldoende daarvoor
I: nee snap ik ja, de context viel een beetje weg
R: de context zat in ieder geval niet mee nee en de context viel weg ja toen ik ook van tevoren
braaf op de link naar de enquête klikte stond er bedankt of u neemt deel aan een onderzoek van
huh ik doe mee aan een onderzoek dus dat is geen verwijt dat is prima want wij doen ook in
ons vak veel onderzoek maar dat zegt wel iets over hoe het wordt ingekaderd in het geheel
I: ja
R: en ik denk zo’n werkplezier ding is goed maar het is niet één middagje
I: nee het is een groter geheel
R: het zou een continu gesprek moeten zijn met wat vinden we belangrijk en wat geeft ons
energie en laten we ons daarop richten terwijl je merkt dat het gesprek gaat over wat er niet
goed gaat en daar wordt je op geëvalueerd en daar moet je een plan van aanpak voor maken en
dus ja dat is dan lastig
I: dat kan ik mij voorstellen ja. En de laatste stap van het spel ging over verbeterpunten.
Ik weet niet of u die heeft onthouden en hebben jullie daar nog actief verbeterpunten
opgeschreven? Ik hoorde iemand zeggen dat bepaal ik zelf wel haha
R: ja dat is ook echt weer zo’n dooddoener opmerking, volgens mij was dat Eelco, dat is meer
een manier om het niet te hoeven doen. Nou ik heb voor mezelf wel dingen opgeschreven en
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voor mij was het dus deels best wel bevestigend voor wat ik daarvoor al besloten had uuhm dus
ja uhm dat soort dingen niet maar wat ik wel vind is dat we met elkaar wat positiever moeten
zijn dus ik heb wel met wat collega’s afgesproken van goh hier moeten we met elkaar actief
wat moed instoppen om niet over elk dingetje te gaan klagen maar dingen wat positiever te
beleven zeg maar dus daar heb ik het wel met een paar over gehad maar nog niet hele concrete
vervolgstappen gezet en in de tussentijd merk ik om mij heen dat mensen nou dingen echt
anders gaan doen of dat soort zaken
I: dus het heeft nog niet echt uh
R: nee niet wat ik per se gemerkt heb, maar het kan nog komen hoor. Bijvoorbeeld, het was
vorige week nee de week ervoor he
I: ja
R: ja en deze donderdag zijn dan weer de teamvergaderingen en dan staat op de agenda een
terugblik op de sessie en het kan zijn dat daar nog dingen in genoemd gaan worden maar ik heb
sinds anderhalve week niet echt dingen bemerkt zeg maar
I: nee nee dat kan misschien later nog komen, maar het heeft de sessie op zich heeft dus
niet geleid tot een verbetering van het werkgeluk zelf het is dus meer voor bevestiging
voor wat daarvoor al is gebeurd
R: klopt ja en kijk uuhm ik denk dat de sessie en het instrument stelt best wat fundamentele
vragen als het goed is en ik denk niet dat je op een fundamentele vraag een snel antwoord krijgt
dus ik kan me ook niet voorstellen dat dat het instrument bedoeld is om een dag erna al een
verbetering in het werkgeluk te creëren
I: klopt die enquête moet ik ook nog een maand erna doen en dat is nog vrij kort natuurlijk
maar goed het is een scriptie
R: nee je moet afstuderen
I: klopt ik kan er niet mega lang mee bezig blijven
R: nee precies haha
I: nee maar inderdaad het heeft waarschijnlijk ook gewoon nog tijd nodig en daarom zal
het goed zijn om zulke dingen te blijven herhalen maar dat is niet aan mij
R: nee en daarom moet je als management er een plan bij hebben en een visie en dat ook
uitdragen
I: klopt ik weet verder ook niet of dat er is
R: nee dat kan ik je vertellen dat dat er nog niet is en ik denk ook niet dat dat er gaat komen,
maar misschien verassen ze mij donderdag dat zou kunnen maar dat weet ik niet. Maar ik vind
het dus wel belangrijk om juist omdat we veel negativiteit in het team hebben om het daarover
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te hebben. Alleen wat ik dan bijvoorbeeld qua visie ook ongelukkig vind is dat de dag dan wordt
ingeleid met dat werkbelevingsonderzoek en daar scoren we dan juist op werkgeluk hoog en
contact met collega’s hoog en werkdruk scoort dan juist heel slecht en dat is precies de
verkeerde introductie op zo’n dag dat de benadrukt van wat mensen als alternatief ervaren en
dat ondermijnd waarom het belangrijk is om zo’n dag te doen en ik denk als je nou een
duidelijke visie hebt welke kant je op wilt met elkaar moet je dat heel anders introduceren
I: ja
R: dus ja
I: ja het zou misschien alsnog wel bruikbaar kunnen zijn maar misschien op een andere
manier of voor een ander doel
R: ja en het is ook een stukje vermijding he en het is ook heel sociaal wenselijk dus ik denk dat
die score hoger is dan dat die daadwerkelijk is maar hij is niet slecht want anders had hij wel
een slechte score gehad dus ja. Maar ik ben heel benieuwd want als andere mensen voor zichzelf
wel goede dingen hebben opgeschreven die zij vanuit zichzelf gaan veranderen daar zie ik nog
het meeste in gebeuren want ons team is te groot met een bepaalde cultuur en onze
ongeschreven regels om dat te veranderen dan moet je echt een cultuur interventie doen
I: en hoe zou jij die cultuur dan omschrijven? Geklaag?
R: veel geklaag uuuhm veel mensen die niet in controle van hun werk zijn, werkdruk wordt hier
als hoog beleefd maar ook dat het moeilijk is om dingen van binnenuit te veranderen, die
onderwijsinnovatie heeft er wel ingehakt, ons gebouw we zitten verspreid over twee
verdiepingen en meerdere kleine lokalen werken ook niet mee dus er zijn heel veel
organisatorische dingen waardoor we het zelf niet kunnen doen. Maar als mensen voor zichzelf
hebben opgeschreven van ik wil dit voor elkaar krijgen ik denk dat via die dingen ja via die
weg nog het beste iets kan bereiken. Stel dat ik dus met die vijf collega’s afspreek dat we elkaar
gaan helpen met positief zijn en via zoiets daar kun je voor jezelf iets in bereiken en als andere
mensen voor zichzelf daar ook dingen hebben gedaan kan dat veranderen
I: ja
R: maar dingen van bovenaf opleggen of teambreed afspraken maken zie ik niet lukken
I: dus omdat het team te groot is?
R: ja omdat het te groot is en er spelen te veel dingen waar we geen invloed op hebben en dat
mensen zich daar ook niet proactief in opstellen
I: uuhm nou we hadden het over het management dat daar niet echt een communicatie
tussen is geweest maar zijn er bijvoorbeeld wel faciliteiten die zij aan kunnen bieden
omtrent werkgeluk, het verbeteren bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan, ik weet
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niet iets, bijvoorbeeld het gesprek aan gaan om jullie te helpen om nog gelukkiger met
elkaar te zijn
R: nouja dat is wel dat vind ik een moeilijke vraag omdat ons team is ook vrij eigenwijs zeg
maar dus hoe goed wij managebaar zijn heb ik soms ook nog wel mijn vraagtekens over. Geen
idee hoe vertrouwelijk dit allemaal is haha maar dat mag jij mij straks vertellen
I: oh nee nee nee ik zet er geen namen of iets bij
R: oke maar ik denk dat het wel duidelijk is hoor wie het is haha als je er gewoon verslag van
doet
I: haha nee dat houd ik voor mijzelf, het is alleen voor de analyse maar geen
R: haha ik vertel dingen waarvan mensen weten dat ik dat vind dus als Peter dat leest weet hij
meteen dat het van mij komt
I: haha oke
R: wat was je vraag ook alweer? Wat management kan doen oh ja
I: ja en over de faciliteiten die er zijn
R: oh ja die faciliteiten uuuhm qua faciliteit uhm dat wat versta je daaronder dan?
I: uhm bijvoorbeeld vergaderingen plannen of gesprekken die erover gaan
R: ja ja nou hoe ze het het beste kunnen ondersteunen is denk ik door echt meer visie te hebben
over waar gaan we heen wat vinden we met elkaar belangrijk uuuhm en ik weet niet of je wel
eens bijvoorbeeld geweest bent in het gebouw hiernaast
I: nee nee
R: daar hebben ze per instituut of zelfs per opleiding een bord opgehangen met dit is de visie
van deze opleiding en dat hebben wij in dit gebouw niet zeg maar. Wat wij niet hebben is een
soort gemeenschappelijke kern vanuit waar wij ons werk doen. Ik denk dat het hebben van een
gemeenschappelijke missie en visie en waar werken we met zijn allen naartoe is ook de eerste
stap naar wat vinden we dan belangrijk en via zoiets kun je denk ik veel beter positiever met
elkaar werken. Heel veel collega’s zijn gewoon bezig met wat moet ik vandaag en wat is de
eerstvolgende deadline of wat is mijn eerstvolgende stressmoment en niet met wat leveren we
op of waar werken we aan of waar dragen we aan bij
I: dus heel individueel eigenlijk
R: ja het is vrij individueel die beleving ja. En we zijn heel versnipperd als team met wanneer
zien we elkaar, wanneer spreken we elkaar dus er moet veel meer een ondersteuning op de visie
komen met waar werken we aan en er moet een verlichting komen met de aandacht op dingen
die niet goed gaan, dat is een van onze grootste werkdruk factoren. En werkgeluk is niet het
tegenovergestelde van werkdruk en andersom, maar werkdruk is voor veel mensen wel een
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belemmering om verder te kijken dan hun alledaagse dingen en mensen die afrekencultuur die
is ook wel genoemd tijdens die sessie, dat is er wel heel erg. Je kunt niet aan de ene kant zeggen
80% is goed genoeg maar voor die 20% wil ik een ontwikkelplan hebben, dat is heel dubbel
zeg maar. Dat maakt het heel onveilig en zorgt voor werkdruk dus daar moet wel iets aan
gedaan worden. Nou ja en ik denk dat je dan veel meer individueel via die plannings-en
prestatiegesprekken en dingen veel positiever in steken met wat gaat goed en waar werken we
heen en daar meer een samenhangend plan voor hebben en dus ik zit en ik die gesprekken dat
is ook nog zo want je moet er met elkaar wel hebben over wat delen we en wat vinden we
belangrijk maar zoals ik al zei ik denk niet dat als je dat nu zou plannen van joh we gaan het er
met elkaar met zijn alen over hebben zit iedereen te klagen over dat we dat gaan doen dus ik
denk dat je dat veel meer in eerste instantie individueel moet begeleiden. Ik denk dat je
individueel voldoende poppetjes moet krijgen dat ze het erover willen hebben zodat je een
kritieke massa krijgt dus ik zou veel meer kleinschalige interventies gaan doen
I: oke en vind jij dat ook nodig dat dat gebeurd of zeg je het is wel goed zo?
R: uuuh ik denk dat het wel nodig is dat het gebeurd omdat ik zelf vind dat er te veel negativiteit
in ons team is dus alles wat nu op ons afkomt wordt negatief beleefd. Wat dat betreft ben ik
allang verbaasd dat er vier mensen naar jou toe zijn gekomen dat ze een interview wilden doen
I: nou ja ik ook als ik zag hoeveel weerstand er was
R: volgens mij zijn het ook alleen maar onderzoek docenten die naar jou toe zijn gekomen Pim
is onderzoek docent, ik ben onderzoek docent dus allemaal mensen die zich beter in jou in
kunnen leven dus ik denk niet dat je echt van die klagers te pakken gaat krijgen wat dat betreft,
zou wel interessant zijn natuurlijk. Uhm wat vroeg je mij ook alweer?
I: of je het nodig
R: oh ja ja dat vind ik dus vanwege die negativiteit die moet wel doorbroken worden en ik denk
dat je die negativiteit het beste kunt doorbreken door meer aandacht voor positieve dingen en
ik denk dat werkgeluk dat dat wel de manier is om dat te doen want heel veel van onze werkdruk
factoren kunnen wij niet beïnvloeden. Het gaat heel veel om processen en systemen aan de
achterkant en die hebben we gewoon te accepteren en dat heeft geen zin om over te blijven
klagen dat schiet niet op zeg maar. Uhm en ik denk door meer te benadrukken wat vind ik
belangrijk en hoe draag ik bij dat dat helpt met relativeren met meer positief gevoel erover dus
ik denk wel dat dat belangrijk is om te doen. Het grappige is dan ook dat mensen hoog scoren
op werkgeluk maar dat is denk ik ook cognitieve dissonantie he van ik werk hier heel veel
dingen zijn ronduit vervelend waarom werk ik hier oh ik moet het wel leuk vinden en dan krijg
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je een soort overcompensatie want zou jij nou zeggen dat jij een team zag met een heel hoog
werkgeluk en leuke collega’s?
I: nee nee helemaal niet daarom vind ik het zo apart
R: dus ons team blinkt uit in allerlei dingen vermijden en niet bespreken en doen alsof het er
niet is en als ik dan terugdenk aan ja wat hebben we gezegd, dingen als onveiligheid je merkt
dat mensen vermijden op elkaar te reageren het ging van de hak op de tak en dat is geen team
dat een hoog werkgeluk heeft of plezierige collega’s heeft en waardering onderling heeft
I: nee
R: en die waardering zit in de relaties met elkaar dat je vrienden hebt hier of vriendinnen hebt
hier en dat is anders dan dat je goede collegiale relaties hebt met elkaar en dat soort cijfers
wantrouw ik altijd een beetje en de Hogeschool heeft er ook een handje van om de vragenlijsten
zo te manipuleren dat er hoge scores komen
I: nou dan maar eens kijken wat er bij mij uitkomt haha dat is wel iets kleiner natuurlijk
maar toch
R: ja wel iets kleiner
I: nou ik ben eigenlijk door mijn vragen heen, is er nog iets wat er nog vermeld moet
worden of wat nog moet of wat ik niet heb gezegd of gevraagd wat wel
R: nou dat weet ik niet want ik ken nog steeds jouw onderzoek niet precies want als het
onderzoek gaat om de effecten van het spel dan hebben we het nog vrij weinig over het spel
gehad uuuhm
I: ja nouja de sessie zelf dat ging puur om of je er iets mee hebt gedaan uuhm maar effecten
ja en effectiviteit of je echt iets hebt geleerd
R: moet het een validatie van het spel opleveren of is jouw onderzoek meer werkgeluk groot en
is dat spel een stukje daarin of
I: nee het is wel echt puur het spel en vanuit daar en dus met theorie, een theoretisch kader
is gericht ook op de literatuur die geschreven is door mensen die ook achter het spel en
achter het boek zitten een beetje en het spel is zeg maar ook gebaseerd op het model dat
er op een gegeven moment stond en daar is ook mijn theoretisch kader uit opgebouwd
R: ja ja oke maar het is niet zo dat jij onderdeel bent van het groepje dat dat spel heeft gebouwd
I: nee nee ik test het alleen nee helemaal niet nee. Ik heb zeg maar contact met degene die
het heeft ontwikkeld en diegene heeft ook contact met de personen hier
R: en die teamcoaches zijn het gaan gebruiken
I: dat weet ik verder niet ik heb contact gehad met Michael en ik wist niet dat dat al
gepland stond ik dacht oh met zijn allen moeten we een datum plannen maar dat stond
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dus al gepland maar hij is dus opgeleid zeg maar door mijn contactpersoon om die dingen
uit te voeren
R: ik vond hem heel erg op de achtergrond, het idee is dat het spel zelfsturend is natuurlijk maar
ik hoorde van een ander groepje dat hun begeleider ook meer deed qua interventies kaderen uhh
een beetje sturen een mini reflectie. Ik denk zelf dat dat wel een toegevoegde waarde van dat
spel is maar ja ik weet niet of dat dat staat volgens mij haaks op één van de uitgangspunten en
ik weet niet in welke mate dat nodig is om dat meer te laten slagen want voor ons voor mijn
groepje zou een buitenstaander ervoor gezorgd hebben dat we er serieus mee aan de slag gingen
en misschien iets terughoudender zouden zijn met onze antwoorden aan het begin maar met
voldoende geborgenheid en veiligheid hadden we er meer en diepgaander op in kunnen gaan.
Ik merkte ook dat een collega van mij het tempo erin wilde houden vakje vakje en klaar terwijl
als je iemand hebt die er wat nadrukkelijker bij stil staat helpt dat meer
I: maar dat weet ik verder ook niet, dit is de eerste keer dat ik mee heb gekeken dus ik
weet ook niet hoe het verder hoort. Ik ga het nog wel vaker doen bij een ander bedrijf en
daar is het vorig jaar ook uitgevoerd en dat was eigenlijk te klein om goede conclusies
over te trekken dus ik doe het breder
R: doe je dan alleen bij ons dit?
I: nee ook bij ZZG in Nijmegen, een zorggroep, daar heb ik een filmpje voor opgenomen
ter introductie en daar hoor ik nog over wie interesse hebben en ik hoop dat ik het snel
hoor
R: ja zeker je zult wel voor de zomer klaar willen zijn
I: ja juli/augustus ik hoop het
R: nee wat dat betreft is het dan ook wel weer grappig om dit soort dingen bij ons team te doen
want elk team heeft een gigantische historie met dingen en ik vind het ook wel jammer want
mijn werkplezier is best wel hoog maar dat komt ook wel doordat ik het heel erg relativeer en
ik zoek zelf mijn plezier uit de contacten voor mensen en daarom ben ik ook in het onderwijs
gaan werken denk ik en verder maak k mij sinds een paar jaar niet zo druk meer om dingen
I: leeftijd misschien haha
R: je noemt mij gewoon oud nu haha
I: nee hoor helemaal niet
R: nee maar dat werkt wel heel goed want sommige collega’s maken zich zo druk, ze stoppen
niet meer en ze bereiken echt niet meer daardoor. Dus ik denk dat iedereen zo’n inzicht moet
krijgen in zijn werk dat gewoon werken gewoon goed genoeg is en uhm dan kun je het loslaten
en dan kun je het meenemen en naast je neer leggen. In de tussentijd als ik de loterij win zou ik
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wel stoppen met werken haha ik weet niet of werkgeluk bepaald dat ik altijd moet werken
hahaha
I: nou ik zou niet eens beginnen haha
R: nee zou ik ook niet doen er zijn veel leukere dingen in het leven haha
I: nou ik denk dat het zo wel goed is, dankjewel!

7.6.3 Interview 3

I = Interviewer, R=Respondent

I: uuuhm ik wil graag beginnen met wat algemene vragen over uzelf zodat ik een beetje
een beeld heb over u, hoe u hier terecht bent gekomen, over uw functie. Daarna over
werkgeluk in het algemeen, wat het voor u inhoud en hoe belangrijk u het vindt.
Vervolgens een beetje over de sessie van 12 april en als laatste een nou ja twee vragen over
het werkgeluk door de organisatie en hoe dat gefaciliteerd wordt. Dus allereerst wat heeft
u hiervoor gedaan, hoe bent u hier terecht gekomen en wat is uw functie?
R: uuuh even kijken hoor in een notendop ik heb politicologie gestudeerd, bestuurskunde ik
heb ook rechten gestudeerd en ik heb gewerkt bij sociale diensten en sociale raadslieden dus
dat hoorde echt bij het werkveld van deze opleiding. Ik ben bijna 25 jaar geleden in het
onderwijs terecht gekomen, eerst bij SJD in Rotterdam dat is een van de voorlopers van wat In
Holland heet en sinds 17 jaar volgens mij bij SJD in Utrecht
I: oh dat is al een tijdje
R: ja dat is al een tijdje dus ik ben ook een van de oudgediende zo onderhand. Toen ik kwam
was ik ook een van de jongste en een van de eerste van de vorige lichting
I: leuk om mee te maken
R: ja precies en nu ben ik een van de oudste, wat op zich wel grappig is. Ik kom qua werk uit
een best wel heftig werksoort met bedreigingen, intimidatie en heel veel druk en dat maakt
werken in het onderwijs ook weer een stuk relativeren. Ik hoor ook collega’s over werkdruk die
er wel is maar het is maar net waar je het mee vergelijkt en wat er vanaf hangt en dat is goed
om te vertellen en ik ben een docent die heel veel eigen ruimte heeft
I: dat heb ik al vaker gehoord haha
R: ja precies ik ben eigenlijk heel erg aan het vechten om leuke dingen te doen en het kost mij
veel energie om te zorgen dat ik leuke dingen kan doen maar ik heb geen werkdruk dat ik dingen
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tegen mijn zin in moet doen of onplezierig dingen doe dus ik voel heel veel vrijheid en heel
veel ruimte, maar daar moet je ook voor vechten, misschien dat even ter introductie
I: dus er is veel mogelijk, maar je moet het wel zelf creëren eigenlijk. Als we het dan
hebben over werkgeluk waar het spel eigenlijk om draaide eigenlijk, wat houdt voor u
nou werkgeluk in, wat bepaald dat nou?
R: dat je zoveel mogelijk dingen doet waar je energie van krijgt, eigenlijk heel simpel
I: dus eigenlijk autonomie en zelfsturing zou belangrijk zijn, vrijheid om het zelf in te
vullen
R: nou dat hoeft niet eens als het maar dingen zijn waar je zelf energie van krijgt zoals lesgeven
in een context waar je ook energie van krijgt dan is het leukt, dus niet alles moet autonomie zijn
maar je moet wel het idee hebben dat je ja dat je je energie een beetje kwijt kan
I: oke snap ik. En hoe belangrijk vindt u het dan dat u het naar u zin heeft en u echt
gelukkig bent?
R: heel belangrijk ja
I: en dat ervaart u ook zo?
R: uuuhm wat wij, wat ik heel hard aan het roepen ben bij ons binnen de organisatie en bij ons
binnen de opleiding is dat je heel veel verschillende types hebt, die heb je de vorige keer een
beetje rond zien lopen, maar dat de kracht heel erg is dat mensen elkaar dingen gunnen dus dat
iedereen zijn eigen unieke dingetje ook wel de ruimte krijgt en dat en dat er zo goed als geen
afgunst naar elkaar is of het idee dat je een steek in je rug krijgt of weet ik veel allemaal wat
uuh dus het is wel heel prettig als je op een heel open manier met elkaar om kan gaan zonder
dat je het idee hebt dat je heel geheimzinnige dingen moet gaan doen
I: en dat is ook het geval?
R: nou ja dat dat dat is natuurlijk het mooie van wat waarheden zijn want de bijeenkomst was
natuurlijk ook weer boeiend wat er op het einde gebeurde
I: ja zeker zeker, vrij heftig ook wel als ik eerlijk ben
R: ja het hoort ook bij onderwijs, het zijn dingen die je toch wel weer terugkomen het is
natuurlijk ook van hoe je dingen beleefd en hoe je met dingen omgaat en en waar je naar wilt
luisteren en waar je niet naar wil luisteren. Ik herkende wel die dingen van wat collega’s zeiden
maar het is niet dat ik daar zelf last van heb
I: ja, ik moet zeggen ik vond het vrij apart omdat jullie vrij hoog scoorden op werkplezier
dan en als ik hoorde wat er dan allemaal niet helemaal naar het zin was dacht ik nou daar
zit wel ruimte tussen of iets dacht ik
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R: ja ja wat denk ik heel erg bij docenten hoort is toch wel het idee dat je ontmaskerd gaat
worden, dat je eigenlijk niet goed bent haha
I: prestatie uhh
R: nou je bent natuurlijk heel kwetsbaar als je voor studenten staat en uhh en als die met veel
vragen komen is het soms wel lastig om daar een weg in te vinden en een van de dingen die bij
onze opleiding wel spannend is dat als je competentiegericht onderwijs gaat doen ben je minder
de docent die trucje a of trucje b gaat doen dus je moet meer dingen met elkaar doen en voor
mij is het veel makkelijker om mijn eigen vak te geven, ik heb 60 studenten en die geef ik les
en dan ben ik de enige die het bepaald en de enige die nakijkt en dat is natuurlijk heel veilig en
overzichtelijk
I: ja ja
R: als ik dat met een groep van 5 docenten ga doen en ik moet beoordelen en jij en jij en jij ook
dan is het wel van dit is niet goed en dit is te streng en dit is te makkelijk. Of als ik de criteria
op een bepaalde manier toepas doe jij het dan wel op dezelfde manier en dat maakt natuurlijk
onzeker en uhh bij wij gaan wel op een hele leuke en gezellig en aardige manier met elkaar om
maar dat zijn ook net de dingen waar het dan schuurt en daar zijn mensen ook onzeker van en
dat is wat een van mijn collega’s zei die heeft dan het idee dat ze heel veel dingen hoort, maar
ik hoor ze niet, misschien loop ik net op het verkeerde moment binnen of ben ik niet zo sensitief
haha dat zou natuurlijk ook kunnen
I: hahaha ja
R: uuhm maar hoe meer je met elkaar samen moet werken dat maakt je natuurlijk ook kwetsbaar
en moet je ook veel meer bedenken hoe je met elkaar omgaat en met elkaar communiceert en
hoe je de rij naar studenten toe gesloten houdt en dat is best wel een ingewikkelde
I: ja kan ik me voorstellen
R: en heel veel docenten hebben ook zoiets, daarom zijn het ook docenten, vinden het belangrijk
om de waarheid te vertellen dus dat je precies weet hoe dingen in elkaar steken maar hoe
interactief of hoe competentie gerichter dan ben je niet meer de docent die alles weet en dat is
best mooi
I: ja dat kan ik me voorstellen. En het werkgeluk, denkt u dat het mogelijk is om dat te
verbeteren in zijn algemeenheid?
R: uuuh ja, maar het is natuurlijk ook interessant van uuh dat vind ik wel een van die
ingewikkelde dingen is het nou een werknemers ding of een werkgevers ding uuh
I: ik denk dat het iets wat je zowel alleen als samen moet doen
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R: ja maar nee daar zit natuurlijk het spannende in. Het is wel grappig ik ben nu 52, maar 20
jaar geleden kon ik nog zeggen over 5 jaar ga ik met pensioen en nu weet ik dat ik tot mijn 68e
of 70e moet werken en dat betekent ook dat ik uuh ik vind dat ik moet vechten voor mijn
werkgeluk dus dat ik moet zorgen dat ik geen stress heb of dat ik handig met dingen omga of
dat ik dingen kan relativeren of dat ik voldoende sport dat ik voldoende beweeg of noem maar
wat. Ik heb wel erg dat ik het mijn eigen verantwoordelijkheid vind om daar een weg in te
vinden
I: dat is ook het makkelijkste natuurlijk om zelf gewoon
R: ja nouja daar heb ik ook invloed op en dan denk ik ja nou ja dan moet je wel zorgen dat je
daar ook actief in bent. En aan de werkgevers kant zit er natuurlijk ook iets in en ja dat vind ik
wel het interessante van hoe ver gaat dat uhm ik heb makkelijk praten want ik heb een
takenpakket waarbij ik vooral dingen doe die ik leuk vind en ik zie bij een aantal, heel veel
andere collega’s die hebben toch wel taken die gewoon moeten en dat zijn vooral degene die
veel met de administratieve systemen te maken hebben en dingen die op een bepaalde manier
geleverd moet worden en die veel nakijkwerk hebben en uhm en dat is natuurlijk van ja wat
kun je daar als werkgever aan doen
I: ja
R: en aan de andere kant denk ik ook ja goh ik weet wanneer de tentamens eraan komen dus ik
weet dat er nu veel wordt ingeleverd en dan zet ik in mijn agenda dat ik twee dagen moet
nakijken en dan heb ik het op tijd nagekeken maar als ik dat niet doe dan krijg ik boze studenten
achter mij aan en dan werkdruk en minder werkgeluk enzovoorts. En wat ik zie en dat vind ik
wel boeiend met werkgeluk dat vaak de docenten die doordraaien vaak degene zijn die ook het
meest betrokken zijn bij studenten en dan op een gegeven moment niet meer aardig kunnen zijn
tegen studenten omdat ze zo betrokken zijn dat hun ook de keel dicht wordt geknepen dus dat
is wel interessant, hoe kun je zorgen dat docenten daar wat relaxter in zijn en tegelijkertijd hun
ding goed doen terwijl iedereen heel erg hoog scoort op alles. Daarom hebben we natuurlijk
ook die werkdruk, dat is ook de consequentie, omdat iedereen het leuk heeft en naar zijn zin
heeft en betrokken is, die werkdruk is natuurlijk wel een hele boeiende. Maar die roepen we
ook met elkaar op natuurlijk
I: uuhm en even over die sessie waar we toen bij zijn geweest, hoe heeft u die ervaren?
Nou in eerste instantie was het merendeel niet echt positief om daaraan deel te nemen toen
ze erover hoorden, maar uiteindelijk is er toch een mooi gesprek uitgekomen, hoe vond u
dat?
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R: ik vind dat we dit soort dingen wel moeten doen uuuh en ik was ik was op zich best wel
tevreden over de vorm die er gegeven werd omdat het soms ook gewoon nuttig is om kleinere
groepjes om juist over dat soort dingen te praten uuhm juist een van de valkuilen van het
onderwijs is dat iedereen altijd zo druk is met zijn dingen dat ze nooit tijd hebben voor dit soort
dingen en dan denk ik ja als je nooit tijd hebt voor dit soort dingen dan blijf je ook in dezelfde
stand staan
I: ja dat is ook een beetje ja de middenweg vinden daarin
R: ja ik was eigenlijk wel redelijk positief
I: en ook met hoe het is gelopen verder?
R: ja ik vond het op zich wel een prima bijeenkomst, maar ik verwacht ook niet met dit soort
bijeenkomsten dat opeens de werkdruk opgelost is of het werkgeluk naar buiten toe gaat omdat
ik veel meer geloof dat het een proces is wat je met elkaar doet en ook het verhaal wat op het
einde gebeurde dat hoort nouja een beetje bij dat soort bij dit soort bijeenkomsten dat dat soort
dingen dan opeens gebeuren en uhm nouja dan zijn er opeens de tranen over niet begrepen
voelen en dat hoort er soms ook een beetje bij en maar voor ons is het ook goed om te beseffen
dat sommige van onze collega’s op een best wel kwetsbare positie zitten want die zitten dan,
Ellen, is bijvoorbeeld degene die als eerste met het verhaal kwam over collega’s maar dat is
echt zo’n spin in het web die altijd dit soort bijeenkomsten moet organiseren en dat zijn ook
vaak de mensen die het meest te verwijten krijgen uuhm en dat is wel lastig af en toe bij dat
soort functies
I: ja uhm en ik kan eruit opmaken dat u het wel zinvol vond om er met elkaar een keer
goed erover te praten
R: ja
I: en dat het ook wel vaker zou kunnen klopt dat? Vaker nodig zou zijn? Meer tijd voor
elkaar nemen om dat soort nou ja?
R: ja ik denk dat dat wel goed is uhm met altijd het probleem van we zitten met 40/50 docenten
waarvan je minstens 1/3 ook coach/trainer/supervisor is dus die altijd iets zal zeggen over de
vorm of over de werkvorm of over de voorbereiding uhm ja daarvoor zijn wij docenten
I: haha ja
R: haha denk ik ook dus ja ik denk van ja wat je ook doet er zal altijd geklaagd worden maar ik
denk wel dat je hier wel de tijd voor moet nemen om dit soort dingen te blijven doen en dan zal
er altijd geklaagd worden dat mensen ook iets anders hadden kunnen doen
I: ja maar ja dat is altijd en overal
R: ja
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I: uhm een van de laatste stappen was dat u verbeterpunten geformuleerd moest worden,
weet u nog wat u daar heeft opgeschreven en of u daar al actief mee bezig bent gegaan?
R: dat is een goede ik weet het niet meer uuuhm nou nee ik uhm nee dat is wel zo van ik mail
dan wel dezelfde avond naar de eerste collega van bedoel je mij eigenlijk, vooral dat gebrek
aan steun uhm dat was trouwens niet zo, maar uuhm dan heb je wel zoiets van je moet wel met
elkaar in gesprek
I: u bent er wel mee bezig gegaan
R: het zit natuurlijk heel erg van in hoeverre kun je elkaar steunen
I: ja
R: en ik uh ja ik geloof dat we met zijn alleen veel en dat vind ik het lastige met het onderwijs,
jullie moeten cijfers krijgen, jullie moeten een diploma halen dus wij hebben heel erg het idee
dat we alles goed moeten doen, jullie cijfers moeten kloppen, de beoordeling moet goed zijn.
Bij studenten leeft altijd het idee van wij zijn proefkonijnen dat was vroeger ook toen ik op
school zat en dat zal altijd blijven en dat hoort erbij dat je dat zegt en dat ben je ook maar wij
als opleiding moeten gewoon kunnen zeggen wij moeten leren van onze fouten en dingen
blijven ontwikkelen. Ik ben heel veel bij ontwikkelprocessen betrokken, ik heb gigantische
successen waarvan ik van tevoren helemaal niet bedacht had dat het zo’n succes was en dan
denkt iedereen wauw wat een goed verhaal maar soms mislukken er ook dingen. Van dat ik
dacht het gaat iets goed worden maar dat valt dan tegen ja je moet leren van fouten en daar moet
je met elkaar over praten en natuurlijk vooral en dat is natuurlijk interessant in onderwijs van
als ik iets doe uhm ik ben bijvoorbeeld heel erg veel bezig met werkveldopdrachten dat
studenten naar buiten moeten gaan maar hoe meer partijen erbij komen hoe meer chaos het
wordt. De makkelijkste vorm van onderwijs is ik geef 7 weken les, 300 bladzijden ga ik
behandelen en aan het einde krijg je een tentamen. Dat is het makkelijkste en dan kan er niks
fout gaan en dan zijn de studenten tevreden, maar het werkveld vraagt wat anders. De
professionele mensen die kunnen schakelen, die kunnen met hun competenties aan de slag gaan
en dat moet ons onderwijs zijn. Dat betekent dus ook dat er dingen misgaan alleen dan heb ik
collega’s nodig die zegen goh misschien, beste Eelco, had dat beter kunnen gaan, maar wel naar
studenten de rij gesloten kunnen houden. Tegelijkertijd moet je daarvan gaan leren. Wat ik het
leuke vind met studenten is als jij een stomme opdracht hebt gekregen, is het mijn taak dat jij
achteraf toch het gevoel hebt dat het een nuttige opdracht is geweest juist omdat er dingen
verkeerd zijn gegaan en je ervan hebt geleerd
I: ja ja zeker

114

R: maar dan mag niet de hele opleiding gebeuren maar af en toe mag het best wel gebeuren en
ja dan moet je niet mee gaan klagen met studenten
I: hahah
R: dan moet je wel studenten ongelooflijk serieus nemen en het meenemen dat verhaal maar
dat daar hangt eigenlijk alles voor ons vanaf hoe ons curriculum op dit moment in elkaar zit en
daar moeten we hard voor werken met elkaar om op die manier te werken en dat moeten we
ons dat moet ons werkgeluk zijn
I: dus met elkaar iets moois maken en bereiken eigenlijk?
R: ja en elkaar ont stressen en het positieve in dingen zien en dingen een beetje weglachen als
dat ook kan helpen. Ik heb ooit een keertje jaren geleden gezegd wat volgens mij het
allerbelangrijkste is voor studenten is dat je een docent hebt die gewoon lacht die een beetje
ontspannen is en die een beetje benaderbaar is. Wat je vaak ziet met mensen die harder gaan
werken die verliezen dat en dan zit je in je eigen valkuil eigenlijk dus wij moeten elkaar helpen
om op die manier in het werk te staan
I: ja en heeft u het idee dat dat nu ook al wel gebeurd of kan dat nog wel wat beter?
R: uh het moet nog heel veel beter en onderwijs werkt natuurlijk in een cyclus we zitten nu in
het einde van de cyclus, de energie begint op te raken en in augustus gaan we opnieuw beginnen
maar tegelijkertijd moeten we zo niet zijn we moeten eigenlijk het hele jaar door iets
ontspannender moeten zijn maar dat is
I: dat is lastig
R: ja dat is lastig. Wij gaan natuurlijk ook van de ene deadline naar de andere en dat ja en dat
speelt ook mee
I: wat dat betreft scheelt het niet veel voor studenten en docenten haha
R: haha nee maar dat is ook het grappige want kijk jullie zitten ook in een ritme van 7 weken
dan tentamen en hertentamenweek. Het grappige is dat docenten denken altijd van als het
onderwijs afgelopen is krijgen we de rustige weken, maar de rustige weken zijn vaak de drukke
weken en ik plan dit soort bijeenkomsten altijd in de rustige weken, maar psychisch denken wij
dat we vrij rustige weken hebben dus. Maar en een jaargang zal altijd op deze manier gaan en
het interessante voor docenten is hoe hou je je hoofd fris. Wat ik elk jaar doe, elk jaar in
april/mei ga ik een weekje fietsen, dat is voor mij zen, omdat ik niet zo’n docent wil zijn die in
juni op zijn knieën ligt en dan de vakantie ingaat en dan alles weer bij elkaar moet rapen dus
dat dat
I: nee daar word je ook niet gelukkig van
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R: nee dat moet je zien te voorkomen en zo moet elke docent zo zijn trucjes zien te vinden uuh
om gewoon relaxter te blijven, maar dat blijft bij docenten en dat zei ik op het begin ook al van
wij hebben altijd het idee dat we ontmaskerd gaan worden dat studenten er opeens achter komen
dat we eigenlijk helemaal geen docent zijn of dat we niet geschikt zijn en ja daardoor zijn we
op een bepaalde manier kwetsbaar. Een van mijn collega’s zei op een gegeven moment bij die
bijeenkomst dat het hem niks uitmaakt of hij ontslagen ging worden of niet, wat grappig is dat
maakt je natuurlijk wel vrijer
I: ja ja zeker
R: en ik denk dat heel veel docenten het idee hebben dat de wereld in zal storten als ze dit niet
meer zouden doen
I: ja nou er zijn ergere dingen denk ik haha
R: ja dat zou ik inderdaad ook zeggen en werkdruk ik heb vroeger bij de sociale diensten
gewerkt en elke dag was ik gewoon een agressierapport aan het schrijven met bedreigen en
weet ik veel allemaal wat en dan denk ik een boze student ja
I: ja is dat nou alles
R: ja precies en dat moet ik ook serieus nemen en maar ik heb zoiets van je leven hangt er niet
van af want ik denk het gaat best wel goed en tuurlijk neem ik het ongelooflijk serieus maar je
wordt niet het huis uit gezet of je uitkering afgenomen dus dat relativeert wel dingen
I: ja dat relativeren dat blijkt wel iets belangrijks te zijn in elk interview dat ik tot nu heb
gehouden hoor ik dat terug, het relativeren, het afstand nemen van het werk dat je het
een beetje los kan laten
R: ja en ook daar een eigen weg in vinden. Ik werk fulltime, mijn telefoon is altijd op een meter
afstand ik beantwoord mailtje s’avonds, s’nachts, maar ik kan makkelijk schakelen, maar dat
heeft ook te maken met dat ik thuis, toen mijn kinderen nog op de basisschool zaten was ik
standaard 2 middagen thuis en dat is het fijne aan het onderwijs is dat je veel vrij hebt en dat je
het zelf kan bepalen en als daar tegenover staat dat ik in de avond mailtjes moet beantwoorden
dan vind ik dat heel erg fijn
I: ja het zelf indelen
R: maar anderen kunnen dat niet uh en die moeten een andere manier bedenken. Je hebt
natuurlijk heel veel docenten die gaan om 3 uur naar huis met het idee dat ze tot 5 uur gewerkt
hebben, maar dat is natuurlijk niet zomaar als je vervolgens nog 2 uur s’avonds werkt ja, je kunt
dus om half 4 boodschappen lopen doen echt een gigantische vrijheid maar ja dat levert ook
werkdruk op als je daar niet op een goede manier mee om kan gaan
I: ja zeker en als we nog even kijken naar die sessie die er is geweest
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R: ja
I: uh heeft u daar al iets mee gedaan? Of nou ja jullie score was vrij hoog dus ik kan me
voorstellen dat jullie minder snel zoiets hebben van ik ga er iets mee doen
R: ik uhm ja je moet natuurlijk wel nadenken over hoe je op een handige manier tijd vind om
met collega’s ermee om te gaan want wat tussen de bedrijven door meespeelt is dat we
flexplekken hebben en verspreid zijn over twee kamers waar we kunnen werken en we kunnen
ervoor kiezen om thuis te werken en weet ik veel wat allemaal. Ik hou van de gezellige
momenten, ik hou van uitjes dat vind ik leuk, maar ik ga nooit lunchen dus en dat doen andere
collega’s weer wel dus dat blijft toch het lastige hoe vind je contact met elkaar in een niet van
9 tot 5 werkomgeving, hoe belangrijk vind je het om elkaar te ontmoeten, maar je merkt wel
als je dat verliest dan loop je wel het risico dat je dat het dan kwetsbaar wordt dus dat is wel
mijn verbeterpunt maar die zat er überhaupt wel in van ik moet hier wat dieper over nadenken
I: ja ja en het is natuurlijk vrij kort geleden nog maar, zou je kunnen stellen dat de sessie
u meer bewust heeft gemaakt van werkgeluk of zelfs verbeterd of zou dat op de langere
termijn nog kunnen komen?
R: ik denk dat het altijd van belang is en dat je sessies zoals deze ½ keer per jaar moet
organiseren en ik denk dat je, wij vergaderen heel veel over de inhoud maar ik denk dat we
beter met elkaar kunnen gaan fietsen of hardlopen of in de kroeg gaan zitten dat is vaak meer
effectief. Ik ben meer van of hard werken of ontspannen
I: niks er tussenin?
R: nou eigenlijk er tussenin loop je het risico dat je beide niet doet dus ik denk dat het goed is
om dit soort momenten vaker te organiseren en ik zie het ook meer als ontspanning dan als
werken zo’n setting omdat dat voor mij ook de meerwaarde moet zijn
I: ja precies. Uuhm dan het werkgeluk binnen deze organisatie en door deze organisatie.
Heeft u het idee dat het management of het team zelf faciliteiten of activiteiten heeft
gericht op het werkgeluk of die dit kunnen ondersteunen? Bijvoorbeeld een bijeenkomst
of een gesprek of
R: die zijn er wel, ik voel me gesteund door het management. Ik vind in principe dat we genoeg
leuke dingen doen als ik bij wijze van spreken zeg ik wil 100€ om dit te organiseren dan kan ik
dat krijgen
I: oke
R: dus dan is het ook veel meer onze eigen verantwoording om dat te doen of dat we dat niet
doen en daarnaast dat heb jij waarschijnlijk ook bij die sessie gehoord, het management wat is
dat bij ons? Is dat ons directe management dus de Ard’s en de Peters’ of de Esther’s en de
117

secretarie ook? En dat wordt ook vaak gezien als de grote vijand, ikzelf ervaar dat anders,
docenten praten soms ook over angst voor leidinggevenden ja ik voel dat minder ik merk wel
dat het ging ook op het einde van de bijeenkomst over, een van de leidinggevenden is ook nog
redelijk onhandig met mailtjes naar collega’s sturen dat ging over het rendement van een zo’n
vak en dat is stom
I: ja met dat 80 is prachtig haha
R: ja dat is echt een soort shaming en dat is echt niet slim. Uuuhm ja soms moet je ook gewoon
een beetje vechten tegen je management ik denk niet dat hij dat bij mij moet doen want dan
worden we echt link hoewel hij misschien inhoudelijk wel gelijk heeft maar ja
I: nee de manienr waarop misschien
R: nee dat was niet handig maar over het algemeen voel ik wel voldoende steun
I: oh dat is fijn en vindt u het dan nodig dat de organisatie meer doet aan werkgeluk of is
er nog iets waarin ze meer kunnen doen?
R: ja ik vind dat altijd zo dubbel want op een gegeven moment ging het nog heel erg over het
tafelvoetbal maar in essentie vind ik dat best goed om daarover na te denken. Ik hou niet van
om met zijn allen te gaan lunchen en dat je dan zegt we gaan nu een uur praten met elkaar ja
dat vind ik zonde van mijn tijd want ik wil ook gewoon nog thuis kunnen zijn en mijn dingen
kunnen doen. Ik zou niet kunnen zeggen wat ze nog meer zouden moeten doen
I: nee dus u bent wel tevreden zoals het nu gaat?
R: ja
I: nou dat is mooi. Uuhm ik ben eigenlijk door mijn vragen heen, heeft u nog iets waarvan
u zegt dat heb ik gemist of dat zou ik nog eraan toe willen voegen?
R: Hmm nou die uitkomsten zijn natuurlijk heel fascinerend uuhh want juist die werkdruk is
een probleem en dat cynisme dat correspondeert gewoon niet met die andere uitkomsten, want
ik zeg ook ik heb nog nooit in zo’n leuk team gewerkt als dat we in de afgelopen jaren gehad
heb met de enige valkuil ja docenten willen overal bij horen en willen overal wat van weten dus
we creëren ook onze eigen werkdruk door ons werkplezier. Ik zou niet in een organisatie willen
werken waar geen werkdruk is
I: nee dat heb je tot op zekere hoogte ook wel nodig om te kunnen presteren eigenlijk
R: ja dus ik ben veel blijer met die uitkomsten van werkplezier en werkgeluk en samenwerking
met collega’s in plaats van dat we een hoge score of een lage van werkdruk hoe je het ook
beleeft. Ja ik het is goed om te bedenken dat nee dat moet ik niet zegegn dan word the teen
beetje chaotisch. Perfectionisme zit in heel veel docenten en dat zorgt ook veel van die
werkdruk want als wij een half uur de tijd hebben om een werkstuk na te kijken dan kijken we
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ook een half uur na terwijl ik kijk in 10 minuten na want als je een voldoende hebt is het bij
voorbaat al wel duidelijk dat je een voldoende hebt en als je een onvoldoende ook, twijfel
gevallen daar moet je meer tijd aan besteden. Als ik 200 werkstukken perfect nakijk ja die
komen echt niet op mijn nabespreking. Ik ben ervan overtuigd dat studenten er meer aan hebben
als ik snel hun mail beantwoord of als ik ze in beweging kan houden dan dat ik het perfect na
en daar ging het ook bij ons in het groepje over wij moeten af en toe werkstukken nakijken met
matrixen en competentie dingen en dan moeten we het eigenlijk allemaal doen zoals het boekje
en daar ben ik dan mega veel tijd aan kwijt terwijl ik ben ervan overtuigd als ik tegen mijn
studenten precies de twee goede zinnen gebruik dan werkt dat vaak beter dan dat hele
uitgebreide. Ja dan moet ik de energie hebben om die twee zinnen te vinden en als ik zo lang
over die papieren heen zit en langer ga werken dan wordt het er ook niet leuker op. Dus dat
perfectionisme daar zijn onze leidinggevenden ook wel mee bezig en dan roepen ze heel cliché,
Peter, van uh goed is het nieuwe beter maar in de kern heeft hij natuurlijk gewoon gelijk en
uhm dat is voor sommige mensen heel erg moeilijk om dat voor elkaar te krijgen en ik heb
geluk dat ik absoluut niet perfectionistisch ben en dat is wel heel prettig, jes?
I: ja nou hartstikke bedankt

7.6.4 Interview 4

I = Interviewer, R=Respondent

I: uhm even kijken ik heb het eigenlijk opgebouwd uit vier delen het interview. Allereerst
een beetje over jezelf
R: ja
I: zodat ik een beetje een achtergrond heb van wat u hier doet, hoeveel uur per week dat
soort dingetjes. Dan werkgeluk in het algemeen waar we het in de sessie ook over hebben
gehad maar dan meer specifiek op u gericht, dan de sessie en een terugblik daarop en als
laatste werkgeluk in en door deze organisatie. Dus allereerst wil ik u vragen, hoe bent u
hier terecht gekomen, opleiding, uhh functie?
R: ja ja ik heb uhh toen heette dat nog hbo-personeelswerk, dat zat toen nog op de sociale
academie, dat heb ik gedaan en toen ik daarvan af ben gekomen heb ik wel meteen werk
gevonden. Ik heb eerst bij een aantal gemeenten gewerkt en ik ben 24 jaar geleden bij de
Kruisvereniging. De Kruisvereniging is op een gegeven moment gefuseerd met de gezinszorg
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en dat is weer gefuseerd met de thuiszorg en de thuiszorg is weer gefuseerd met een aantal
verzorg- en verpleeghuizen en dat werd ZZG-zorggroep
I: oke
R: dus
I: vanaf het begin af aan uhh
R: vanaf het begin af aan ja. En bij een van de rechtsvoorgangers, zo noemen ze dat netjes, ben
ik gestart
I: ja
R: en zoals heel veel in uh de gezondheidszorg wereld, in gezondheidsland, fusies op fusies en
het is uiteindelijk ZZG-zorggroep geworden, verzorging, verpleging en thuiszorg zijn zeg maar
de grote poten die wij hier hebben. Ik zit hier dus 24 jaar, ik ben begonnen ook als manager
P&O bij de Kruisvereniging. Daarna heb ik door een aantal fusies de kans gekregen om iets
nieuws te doen en toen ben ik nog een tijdje manager geweest van de kraamzorg en van de
huishoudelijke verzorging
I: oke
R: dus dat waren lijnfuncties, dat vond ik wel heel erg leuk om te doen omdat je heel dicht bij
de directe zorg zat
I: ja
R: dus dat is dan wel heel tastbaar meteen
I: ja snap ik
R: want toen we mensen te kort hadden, moesten we de schaarste verdelen en daar hebben de
klanten meteen last van
I: ja dan zit je er veel dichterbij
R: ja dan zit je er veel dichterbij en hier zeg ik altijd gekscherend kijk hier word of een brief
niet verstuurd of een dag later
I: haha ja
R: mensen komen hier weleens binnen dat ze een werkgeversverklaring moeten hebben, maar
echt de drang en haast ja we werken natuurlijk wel met deadlines, maar een heel ander gevoel.
Dus dat was hartstikke leuk en dat heb ik toen een jaar of 5/6 gedaan en toen slagen ze een
andere koers in met HV en toen ben ik weer teruggekomen bij P&O nou dat is nu 10 jaar
geleden. Toen ben ik hier terecht gekomen
I: ja
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R: en dit is natuurlijk een andere afdeling P&O dan destijds bij de Kruisvereniging, we werkten
met 6 mensen, de Kruisvereniging werkten 600 mensen, was veel kleiner dan hier. Er werkten
2 P&O adviseurs en 4 administratief medewerkers. Hier werken we met 14/15 mensen
I: oh dat is bijna, meer dan het dubbele zelfs
R: ja, we hebben 6/7 adviseurs, we hebben een re-integratie adviseur, we hebben 3 recruiters
en ja goed ik geef ook nog leiding aan flexwerk en daar zitten ook nog 5 mensen en die heb ik
dan nog niet bij die 13/14 mensen geteld. Dus het is anders, groter. De hectiek is ook anders
geworden vergeleken met vroeger
I: ja kan ik me voorstellen
R: het is toch echt wel rustiger. En ja ik moet zeggen, voor de eerste fusie was het een hele
rustige periode, de eerste 6 jaar dat ik bij de Kruisvereniging werkte, maar daarna na al die
fusies die meestal ook meteen gepaard gingen met een reorganisatie, want ja 2/3 hoofden
financiën, 2/3 hoofden algemene zaken
I: ja dat is te veel
R: er moesten keuzes gemaakt worden; welke bank, welk uitzendbureau dus er was heel veel
in de loop der jaren gebeurd. Ook heel veel wisselingen, daar hebben we ook uhm tijden
meegemaakt dat de centrale diensten hier moesten bezuinigen. Dus dat er mensen uit moesten
dus dat heb ik ook meegemaakt, dat was ook minder leuk. Ik heb natuurlijk ook meegemaakt
dat hier disfunctionerende mensen waren die eruit moesten, dat zijn de minder leuke kanten.
Nu op dit moment is de druk van bezuinigen is er niet. Dus ik denk dat we nu aardig op formatie
zijn
I: hmhm
R: recruitment dat is wel een zeg maar een echte specialisme geworden de afgelopen 3 jaar en
uhm ja dat heeft zich ook heel goed ontwikkeld. Je kunt ook zien hoe de arbeidsmarkt van de
recruiters zich ontwikkelde. Ik weet niet of ik het al verteld had, 2 jaar geleden kregen we 40
brieven binnen
I: oh nee
R: voor een nieuwe recruiter, vorig jaar hebben we een nieuwe recruiter binnen gekregen toen
kregen we 20 brieven, nu hebben we 3 reacties, we moeten een nieuwe recruiter hebben. Een
van de recruiters gaat zich specialiseren op arbeidsmarkt communicatie, want we merken dat
uh ja de arbeidsmarkt is gewoon in de loop der jaren zo veranderd. Waar je vroeger zeg maar
een advertentie plaatste, je zette de poorten open en iedereen kon komen
I: ja dat kan nu niet meer
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R: nee je moet searchen, zoeken, op social media, we hebben nu een campagne op Instagram
‘het is leuker om achter de geraniums te werken dan vakken te vullen bij AH” en dan elke week
een nieuwe zin
I: ja je moet iets haha
R: ja je moet iets Facebook, Instagram, bioscoopreclames alles uh ja we moeten alles uit de kast
trekken om mensen binnen te krijgen. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging uh, nou er zijn er
eigenlijk 3 op P&O gebied; we hebben een veels te hoog ziekteverzuim dat moeten we echt
drastisch aan gaan pakken, we hebben moeite om mensen te behouden; jongere mensen kijken
anders naar arbeidscontracten, ze switchen sneller, het is een werkgeversmarkt geworden, wat
wij nodig hebben is verpleegkundigen
I: ja die zijn er niet veel
R: ja als je bij ons stopt kun je overal terecht, als je bij ons stopt kun je morgen bij het Canisius
of bij het Radboud aan de slag
I: ja het is echt een niche geworden zowat
R: oh ja het is zo moeilijk om aan mensen te komen. Dus dat is een groot probleem, dus de
instroom, het houden van mensen en het verzuim. Dat zijn de grote 3 thema’s nou ja en ik denk
dat we nu hebben we de organisatie ingedeeld in zorgstromen, daar zijn adviseurs aan
toebedeeld en we moeten dit nog allemaal, het is pas eind vorig jaar in gang gezet dus we
moeten het nog verder vormgeven. Dus we zijn daar volop mee bezig en mee in gesprek met
de directeur Will Jansen, directeur centrale diensten. Dat is waar we mee bezig zijn intern, om
alles een beetje op de goede plek te zetten en in te richten. Wat je verder ook ziet is dat mijn
functie, maar goed dat kwam ook in dat werkgeluk ter sprake, dat wordt natuurlijk omdat Will
Jansen, directeur centrale diensten, een aantal taken heeft afgestoten dus die is nog meer
directeur HR geworden, dus mijn laag daartussen is nog even de vraag wat is daar de functie
van dus dat is nog even onduidelijk, daar zit dus ook een stukje werkgeluk
I: ja dat snap ik
R: en ik denk verder dat de afdeling op zich dat we een duidelijk positie hebben binnen de ZZG,
want dat is als je het dan hebt over hoe voel je jezelf in het werk, dat voelt wel goed aan, we
worden gezien, we horen erbij, we zitten aan de tafel waar het moet gebeuren, grotendeels. Dat
gaat allemaal prima. Dus wat dat betreft, P&O heeft wel zijn afdeling binnen ZZG
I: maar ik denk dat dat ook wel belangrijk is als je mensen wilt behouden, dat je misschien
op dat vlak daarmee bezig gaat en ook het verzuim natuurlijk dat valt ook daarbij
R: och man dat verzuim is echt torenhoog
I: waar kan dat dan aan liggen?
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R: ja we zitten dus hoger dan uh de regio he we vergelijken allerlei cijfers in de branche en in
de regio noem maar. En ja waar ligt dat aan? Ja sommige zeggen zelfsturing, want binnen
zelfsturing uhh er zit geen manager meer op die de mensen aanspreekt op verzuim, dat doet het
team binnen 4/6 weken zelf. Ik denk dat we daar nog wel wat laten liggen
I: hmhm
R: ik denk dat we niet snel genoeg interventies plegen. Want het grote probleem is bij ons niet
het korte verzuim, maar
I: ja echt het langdurige
R: ja echt het langdurige verzuim, maar ik zeg altijd je wordt eerst kort ziek voordat je lang ziek
wordt. Dus ik denk dat we sneller in de eerst 2/4 weken nog sneller uhh uhh op dat verzuim
moeten zitten en ik denk dat een groot probleem is in de zorg, we hebben nog wel een cultuur
om elkaar allemaal aardig te vinden
I: dus niet zozeer het zeggen waar het op staat
R: het aanspreken is best lastig. Dus we merken, ik vind althans dat is mijn eigen mening, dat
managers moeite hebben met mensen aanspreken op bepaalde zaken, op verzuim. En daar zit
volgens mij ook een deel in. En misschien moeten we gaan werken met aparte verzuimcoaches
of verzuim coördinatoren hoe je het ook noemen wilt
I: ja dan ligt het misschien wat minder gevoelig om daar dan iets uh
R: ja ja
I: ja
R: kijk een manager of een teamcoach, hoewel we ze in de teams niet zovele meer hebben maar
op afstand zijn ze er wel, die proberen in ieder geval altijd de werkrelaties met medewerkers
goed te houden en dan kan het aanspreken op iets altijd een keer problematisch zijn of gevoelig
liggen of dus niet gebeurd of dat het niet gebeurd en dat is ja dat is niet goed dat is niet goed.
Daar zijn we wel aan alle kanten we zijn bezig met allerlei trainingen maar ik word na 24 jaar
een beetje sceptisch
I: haha ja
R: ja ik heb veel trainingen meegemaakt en dan deelde we weer mensen in; groen is geen
probleem, oranje at risk en de rooie die waren al heel lang ziek en allerlei methodes gebruikt
I: ja dat werkt ook niet
R: nee we voorkomen het er niet mee. We hebben nu een hele providerboog ingericht en
contracten gesloten met psychologen, met lifestyle coaches, met gewone coaches, met stoppen
met roken, met bedrijfsfitness met noem maar op om in ieder geval preventief mensen waarvan
we denken he dit gaat niet goed eerder al ergens heen te sturen
123

I: ja precies
R: of als mensen ziek zijn sneller een interventies te kunnen plegen dus geen wachtlijsten en
dat soort afspraken
I: nee nee
R: maar goed we zijn daar pas net mee bezig en we moeten nog kijken of het zijn vruchten af
gaat werpen maar dat is wel de grootste uitdaging. Dus dat is een beetje de achtergrond van mij,
ik werk hier al 24 jaar, P&O wat lijnfuncties, nu zitten we op een vind ik behoorlijk
professionele afdeling, het zijn allemaal hbo-adviseurs en er zijn ook een paar Esther en Sanne
loopt al een tijdje mee maar Esther was recruiter maar heeft nu ook een hbo-opleiding de kans
deed zich aan om het vak te leren dus die kan het nu ook maar de rest heeft allemaal veel meer
ervaring. Maar goed je moet af en toe iemand de kans bieden om zich te ontwikkelen
I: ja misschien nieuwe inzichten
R: ja hartstikke fijn hartstikke fijn. Dus de laatste jaren hebben we 1, 2 ik denk 3 nieuwe
adviseurs de afgelopen 5 jaar en dat is gewoon hartstikke fijn want ik krijg weer eens iemand
anders die ergens anders heeft gewerkt en die brengen nieuwe inzichten. We hebben weer 2
nieuwe recruiters aangetrokken en die komen uit de uitzendbranche nou die werken op een hele
andere manier, die zijn heel veel bezig met searchen en zo dat brengt heel veel elan
I: ja dat snap ik
R: ja dat is gewoon harstikke fijn, dat maakt het een beetje levendig
I: ja. Even kijken, dan lijkt het mij wel leuk om het even over werkgeluk te hebben. Als
we het over werkgeluk hebben, hoe zou u dat omschrijven, wat houdt dat voor u in?
R: nou in ieder geval dat ik met plezier naar mijn werk ga
I: ja uiteraard
R: en dat je iedere dag nou ja schouderklopjes krijgt, maar in ieder geval het gevoel van
waardering krijgt
I: ja erkend worden
R: ja erkend worden in je werk. Dat het ertoe doet, dat vind ik echt wel een hele belangrijke. Ik
las van de week een stukje, een paar dagen geleden, dat stond op het AD, een stuk van een
Amerikaan die schreef dat er zoveel mensen zijn die werk doen dat er niet toe doet, P&O
noemde hij er ook bij
I: hahaha
R: ja nou maar soms vraag ik me dat ook wel af
I: ja ja
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R: in alle formaliteiten, bureaucratie, zulke dikke functiebeschrijvingen; is dit allemaal wel
nodig? Zijn wij niet allemaal doorgeschoten op bepaalde vlakken? En dat denk ik wel eens. Ik
heb wel eens momenten dat ik denk oh jongens. Ook weer met die privacy wet, als ik zie welke
overeenkomsten we allemaal moeten sluiten voordat we een rekening kunnen versturen of
ergens een naam op kunnen zetten. Rondom ziekteverzuim, we mogen alleen nog maar ziekte
er neerzetten, het woord behandelaar wordt dan geassocieerd met psychische hulp dan moeten
we er specialist neerzetten. We mogen alleen maar zeggen als iemand geopereerd wordt in het
ziekenhuis krijgt hij een interventie van een specialist. Nou in dat soort dingen denk ik weleens
jongens uh uh we houden elkaar wel bezig dus we hebben heel veel registraties, we hebben heel
veel voorwaarden en voorschriften, we hebben een cao die toch ook nog altijd zo dik is met
allerlei regeltjes dus daar waar de zorg heel graag wil uh ja met minde regeltjes met minder
bureaucratie wilt werken zie ik dan in de praktijk nog niet terug. Als je het hebt over werkgeluk,
dan kan dat nog weleens verstoord worden als ik denk goh waarom moet ik dit doen
I: het doet er eigenlijk helemaal niet toe
R: ja allemaal nieuwe voorschriften, komt er weer een nieuwe wet werk en zekerheid, mogen
we niet meer 0 uren contracten werken, langzamerhand stroomt het weer in dat hier iemand zei
nou denk ik dat de politie op de stoep komt nee hoor maar
I: ahahah ja
R: nee maar soms beperken soms sommige regels wel je werkgeluk, niet de kern, mar wel wat
eromheen zit
I: nee maar het beïnvloed het wel
R: ja het beïnvloedt het wel ja. En voor mij is werkgeluk ook gewoon gezien worden. Ook werk
doen wat ertoe doet en dat doen we grotendeels wel
I: ja zorg is natuurlijk een heel mooi iets om in te werken
R: ja en als je het dan hebt over het grotere geheel dan denk ik dan vind ik het persoonlijk leuker
om in de zorg te werken
I: ja
R: als in een koekjesfabriek uhhh omdat ik denk dat wij goed werk doen omdat ik denk dat wij
heel veel oude mensen heel goed helpen. Tuurlijk komen er altijd excessen in de krant
I: ja maar de goede dingen hoor je niet
R: maar 99%, nee goede dingen hoor je nooit. Daarom zou ik ook bijna nooit bij een vakbond
kunnen werken want bij een vakbond komen altijd mensen zeiken, altijd zeiken dus je moet
altijd gezeur oplossen daar zou ik zo moe van worden
I: ja dat lijkt mij ook niks
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R: en dat merk ik ook weleens bij P&O hoor, je hoort niet vaak dat het goed gaat. Als je niks
hoort moet je er maar vanuit gaan dat het goed gaat. Maar mensen willen hier ook nog weleens
komen met mijn contract is niet goed of mijn salaris is nog niet uitbetaald en dat is niet goed en
uhh dus je krijgt maar goed daar zie ik nog bij tijd en wijle ook nog wel de uitdaging in van als
dingen niet functioneren, als mensen een functioneringstraject mee aan moeten gaan of
begeleidings uh trajecten daar zie ik nog meer de uitdaging van aan als dat ik het als gezeur zie
I: ja positief benaderen
R: maar de sector ja die spreekt mij gewoon aan
I: ja
R: ik zou niet zo heel snel, ik heb bij gemeenten gewerkt en daar kreeg ik daar heb ik na 5/6
jaar echt genoeg van, ik kreeg er echt genoeg van. Dat wat we daar deden dacht ik mijn god
waar ben ik mee bezig, echt. Dus daar vond ik dat je zover afstond van dingen die ertoe doen
en dat vind ik bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs dat zijn dingen die ertoe doen
I: ja
R: en om in zo’n sector te werken dat bepaald wel een hoop ja hoe je je voelt, daar voel ik me
wel prettig bij
I: ja dat kan ik mij voorstellen. Dus dan kan ik ook wel concluderen dat u het belangrijk
vindt om echt gelukkig te zijn in het werk
R: jaa ik merk het nu dus op dit moment dat eigenlijk de functie door een aantal
organisatieveranderingen mijn functie onder druk komt te staan dat ik dus merk dat er ook
dingen gebeuren waarvan ik denk daar had ik van op de hoogte moeten zijn maar daar ben ik
niet van op de hoogte of ik word er te laat van op de hoogte gesteld ja dan vraag je je wel af
van wat doet het er nog toe dat ik hier zit
I: ja
R: nou wil ik het niet te zwart wit maken dat dat continue gebeurd maar er zijn wel een aantal
dingen en die hebben wel invloed op van hoe ik mij hier voel dat is absoluut waar
I: ja en als dat vaker gebeurd dan blijft dat misschien ook meer hangen en dan wordt het
steeds erger
R: ja ja ja dat klopt
I: ja dat is vervelend
R: en we hebben natuurlijk hier op de afdeling ook langzaam dingen uhm als je werkt in de
structuur dat die adviseurs eigenlijk voor die directeuren werken in die zorgstroom dus eigenlijk
opdrachten en werkzaamheden met een directeur afspreken, ook dat terugkoppelen naar de
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directeur dan ja dan zit je toch wat secundair naar die adviseurs toe en dan vraag je dan vraag
ik mij in alle redelijkheid af van wat is nog mijn positie
I: ja snap ik
R: uuuhm er zijn natuurlijk altijd wel overstijgende taken die blijven liggen en daar is ook een
stukje coördinatie nodig
I: ja maar wel minder
R: ja wel minder dan dat het was. Dus ik moet wel wat nieuwe uitdagingen krijgen de komende
tijd want anders gaat de lol er toch vanaf
I: ja dat kan ik mij goed voorstellen. Denkt u dat werkgeluk iets is wat te verbeteren is of
is het iets dat vast staat?
R: ja je kunt het wel ja ik denk wel dat het iets is om te verbeteren. Ik merk nu in mijn positie
dat ik nu in mijn geval, met mijn leidinggevende weer, de directeur van de centrale diensten
wel in gesprek moet gaan van ja goed de positie zoals ik hem nu heb in relatie tot die adviseurs
en zijn rol naar die adviseurs kan uh vind ik mijn positie bij tijd en wijle echt overbodig dus
daar moet ik iets anders voor terugkrijgen, een andere uitdaging voor terugkrijgen dus ik kan er
dus in zoverre is er hier wel enigszins beïnvloeding mogelijk door met hem te praten over welke
uitdagingen er over blijven.
I: ja
R: en nou goed op het gebied van recruitment en flexwerk dat zijn dan twee onderdelen, daar
zouden we nog de komende jaren wel wat dingen speciale dingen kunnen gebeuren dus ik zou
die kant wat op kunnen schuiven. Dus je hebt er altijd enigszins invloed op
I: maar het is altijd een twee uh
R: het is altijd ook wat de organisatie aan mogelijkheden en kansen kan bieden ja. Als je een
vrij grote organisatie net zoals onze dan zijn er nog weleens mogelijkheden. Maar ik heb ook
heel veel meegemaakt met mensen dat we dat gewoon niet kunnen bieden. Dan zijn ze niet
gelukkig in hun functie of het is zo specifiek waar ze mee bezig zijn
I: ja dat houdt ook een keer op
R: ja dan houdt het ook op. Dus de mogelijkheden, ja ik denk dus dat je er zelf ook invloed op
uit kunt oefenen, maar het is wel een beetje afhankelijk van waar je zit in de organisatie en het
is ook wel beperkt natuurlijk
I: ja je kunt niet oneindig veel dingen doen
R: nee je kunt niet oneindig bezig blijven en zeggen ik ga alleen nog maar dingen doen die ik
echt leuk vind. Maar en dat zeg ik ook tegen iedereen uh kijk je functie bestaat nooit uit 8 uur
leuke dingen
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I: nee nee
R: je doet vervelende klusjes, die schuif je voor je uit, je hebt dagelijks dingen dat je denkt nou.
Maar dat hoort er allemaal bij. Maar in de mix moet je een overall goed gevoel krijgen. En als
dat er niet meer is ja dan overheersen de minder leuke dingen maar dat dat is niet het geval op
dit moment in ieder geval.
I: gelukkig
R: maar ik merk wel dat er een duidelijke kentering is
I: maar er is wel iets nodig
R: ja er is wel iets nodig om het weer de goede kant op te krijgen
I: en u zei ik moet nog een paar jaar werken dus het is wel leuk als dat uhh
R: ja kijk ik word 58 over een maand nou uh ben ik niet van plan om tot mijn 67 e te werken
maar
I: nee maar het is toch nog effe
R: ja het is niet nog mar een jaar. We hebben ook situaties gehad met mensen waarvan de
functies verviel nou dat was dan een of ander project. Dan zette we mensen op een project of
er moest wat extra capaciteit bij andere afdelingen en dat kun je een jaar doen en dat vind ik
nog te overzien
I: maar meer niet daar word je ongelukkig van
R: ja dat is te lang. Als ik nou weet dat het tot volgend jaar juli zou zijn en het is iets waarvan
ik denk nou het is het niet helemaal maar oke. Dan ka nik mijn tijd nog nuttig besteden dus oke,
maar het moet wel nuttig zijn en het moet ertoe doen. Het moet niet zo zijn dat je ergens
geparkeerd doet en dat mensen denken wat doet hij hier
I: ja je moet wel iets doen wat je ook echt kunt
R: jaaa kijk als je er een dag niet bent en ze missen je niet dan ja uhh dan kan je toch
I: hahah ja
R: ja dan wordt het tijd om iets anders te gaan doen
I: ja dat begrijp ik inderdaad. Uuuhm nou even terug naar de sessie van vorige week was
het alweer. Hoe stond u ertegenover, wist u van tevoren wat we gingen doen?
R: nee nee ik wist dus niet dat we dat spel gingen doen, maar ik vond het achteraf dus hartstikke
leuk. Wij hebben zo weinig momenten om eens met elkaar te praten over hoe sta jij in het werk,
wat doet ertoe voor jou en wat is belangrijk voor jou dat doen we veels te weinig. En tuurlijk
wordt er of the record gepraat en gedaan maar
I: maar niet zo nadrukkelijk bij stil staan
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R: maar niet zo, niet zo nadrukkelijk bij zo’n thema stilstaan. Nee wij hebben het over
ontwikkelgesprekken en hoe moeten die eruitzien dus eigenlijk inhoudelijk praten we met
elkaar en hoe je daarmee omgaat en dan merk je natuurlijk ook wel eens hoe mensen in het of
nou ja dan merk je juist hoe mensen in het vak staan en wat ze leuk vinden om te doen. Maar
expliciet aan de hand van stellingen, vragen en opdrachtjes en dan met elkaar, ja het is eigenlijk
jammer dat de andere 3 er niet bij waren maar ik vond het echt heel leuk
I: ja he
R: ja leuk om een keer te doen, leuk om aan te horen van hoe sta jij nou in je werk ja dat zijn
nou eigenlijk zaken die komen niet aan bod
I: te weinig
R: gewoon niet aanbod
I: ja geen tijd voor
R: nee we geven ons er geen tijd voor
I: nee terwijl het heel belangrijk is want het bepaald ook je functioneren en uh van alles
R: ja en je hoort ook nog eens wat
I: haha
R: ja kijk in het kader van zelfsturing en het feit dat de adviseurs steeds meer richting de
zorgstormen te gaan. Toen ik hier net kwam zat ik om de 3 weken hadden we werkoverleg met
de oude adviseurs nou daar stond mijn hele agenda mee vol met een man of 12/13 nou ja om
de 3 weken je kunt wel nagaan
I: ja
R: dat heb ik dus niet meer want dat is eigenlijk dat ze alles zelf regelen. We hebben wel een
14-daags P&O overleg waarbij we zaken terugkoppelen en overstijgende zaken bespreken,
maar het is altijd inhoudelijk en bepaalde thema’s
I: maar het is nooit persoonlijk
R: nee het is nooit persoonlijk en dat missen we gewoon. En natuurlijk of the record loopt hier
wel eens iemand binnen die iets minder in zijn vel zit of zus en zo en dan praten we er wel over
maar het zijn altijd problemen. De insteek is altijd dat er problemen zijn
I: altijd een negatieve insteken
R: nou ja het zijn geen leuke dingen, privé loopt het niet of ze liggen in scheiding of ze hebben
lichamelijk ergens last van. Dan zitten we wel aan tafel maar we zitten nooit van
I: goh wat vind jij nou leuk en zo
R: we zitten nooit zo aan tafel als we vorige week hebben gedaan. En dat merk ik nu al want
we zijn aan het kijken naar bepaalde taken, de meeste mensen zitten gewoon goed op hun plek
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maar 1 iemand voelt zich daar iets minder bij en dan ga je altijd praten van wat zou je dan willen
en noem maar op en wat maakt jou nou gelukkig in het werk en hoe ka nik ervoor zorgen dat
jij je prettiger voelt, maar dan is de insteek altijd jij voelt je nu niet prettig
I: ja maar niet om te voorkomen van wat zoek je nou eigenlijk
R: nee
I: dus u vond ook het belangrijkste nou dat wil ik niet meteen zeggen maar in ieder geval
heel belangrijk dat er een keer een goed gesprek over wat er nou precies speelt
R: nou ja je wordt op deze manier wel een keertje geconfronteerd met hee hier gunnen we ons
de tijd nou niet voor he
I: nee
R: we gunnen ons de tijd niet om alles een keertje weg te leggen en dan eens een keer te praten
over hoe zit je erbij, wat maakt jou gelukkig, wat doet ertoe nou die aspecten die vorige week
allemaal aan bod zijn gekomen. Dat doen we allemaal niet, daar gunnen we ons de tijd niet voor
I: dat is best jammer want er komen echt mooie gesprekken uit en soms vrij heftig tot
tranen aan toe
R: ja nou goed weet je het is al zo dat ik heb nooit met alles wat heir ziet echt gesproken over
jongens. Als ik nou kik naar mijn eigen positie dan zijn er wel gesprekken geweest, maar
iedereen is bezig met what’s in it for me, ja laten we eerlijk zijn, van hoe gaat het voor mij
eruitzien, hoe word ik gepositioneerd en welke taken horen er bij mij en hoe stemmen we dat
op elkaar af. Maar iedereen is wel heel erg ja toch wel heel erg met zijn eigen zorgstroom, met
zichzelf bezig
I: terwijl het eigenlijk een veel groter geheel is van mensen waar je mee werkt
R: ja maar om dat nou uit te spreken en dan te horen hoe iemand er dan bij zit of iemand er wel
of niet goed bijzit ja daar hebben we eigenlijk de laatste jaren eigenlijk totaal geen aandacht
aan besteed
I: zou u dan ook kunnen zeggen dat de sessie u iets heeft opgeleverd, al is het een inzicht??
R: nou in ieder geval een stukje inzicht, nou ken ik de mensen die erbij waren al bijna 10 jaar
dus je weet wel een beetje hoe die mensen erbij zitten. Uhh in het kader van die plaatsing in
zorgstromen en die rollen heb ik wel met iedereen individueel gesproken, dat is ook alweer 1.5
jaar geleden, met wat wil jij nou. Titus die er bij zat wil bijvoorbeeld absoluut niet een rol
hebben waarbij hij teveel beleidsmatig, strategisch, waarbij hij notities moet schrijven, daar
wordt hij doodongelukkig van, hij wilt functioneringsproblemen, hij wilt een reorganisatie doen
hij wilt mee met ontwikkelgesprekken hij wilt verzuimgesprekken doen, hij wilt heel
operationeel en praktisch bezig zijn en dat vindt hij prettig om te doen. Dus in zoverre ken ik
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die mensen wel maar om nu na 1.5 jaar eens stil te staan bij hoe zit je erbij en hoe gaat het nu
dus uh dat vond ik weleens fijn om mee te maken en ik vnd het voor mezelf eens fijn om mijn
verhaal eens te doen in ieder geval naar die 3
I: ja dat snap ik
R: ja dat is er eigenlijk ook niet van gekomen. Ik zei ja jongens hoe die ontwikkelingen eruit
gaan zien voor jullie, voor jullie zitten er nieuwe uitdagingen in die stromingen maar voor mij
niet meer. Toen ik naar huis ging luchtte het voor mij een stuk op om dat toch eens te delen met
de mensen op deze afdeling
I: ja ik vond ook dat ze heel aardig reageerde
R: ja nou dat vond ik heel fijn het was goed om te horen
I: want het uiten is éen ding natuurlijk
R: nee het was goed om te horen, de reacties waren prettig
I: ja precies. En de verbeterpunten waren aan het einde van het spel, heeft u daar iets
opgeschreven weet u dat nog?
R: en over welk vlak bedoel je dan verbeterpunten
I: uhm over het werk volgens mij was éen van de punten in gesprek gaan met
leidinggevenden
R: jaa ja ja ja nou kijk ja ik moet in ieder geval in gesprek gaan en dat is ook weer zoiets. Voor
mijzelf weet ik gewoon dat uh kijk ik kan hier bij de pakken neer zitten en uhh kijken hoe alles
uit mijn handen glipt, maar ik zal uhh uh het is geen excuus hij is altijd berendruk en de
momenten waarop wij praten schiet er altijd iemand anders binnen en ik zal hem moeten
dwingen, en ook mezelf
I: ja zeker
R: binnen nu en 2 maanden een aantal gesprekken met elkaar voeren want ik moet zelf het
initiatief pakken. Ik moet niet achterover hangen e denken oh jongens wat doen ze mij aan ik
moet zelf het initiatief pakken. En dat is wel als je er zo met zijn allen over praat dan denk je
wel ja jonge dat is wel in zoverre ik heb daar al wel een paar keer met hem over gepraat maar
dat moet dieper
I: ja niet specifiek op
R: nee niet specifiek genoeg en dat moet wel
I: niet zozeer dit wil ik van je hebben
R: nee nee. Hij en ik weten allebei dat de functie in deze vorm verdwijnt, dat weten we allebei.
Ik heb hem ook laten weten dat ik realistisch genoeg ben en dat dat de ontwikkeling i s
I: dat vind ik ook al heel wat
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R: daar ben ik me wel van bewust maar ik moet wel zorgen dat er iets goeds voor mij komt en
dat moet ik niet af laten hangen van de buitenwereld maar dat moet ik zelf doen. Dus dat is wel
een verbeterpunt dat ik nu zelf daar een rol in moet oppakken
I: ja
R: en wat ik ook denk is van wat we nu hebben gedaan, eigenlijk moeten we dit, zo’n gesprek
vaker doen
I: ja want eigenlijk is het ook gewoon een proces natuurlijk het is niet van de een op andere
dag ineens beter of of
R: nee maar wij moeten elkaar eens de tijd gunnen, per kwartaal of per half jaar moeten we
zeggen kom we gaan even bij elkaar zitten we pakken een kop koffie en we hebben verder geen
agenda
I: nee gewoon uh
R: gewoon hoe we erbij zitten, wat het met ons doet, wat gebeurd er, wat doet het nou met jou,
we hebben het er nooit goed overgehad maar wat doet dat nou met jou. Soms vallen er collega’s
weg. Laatst is hier nog iemand ja uhm we hadden een arbeidsconflict maar die is nu weg, niet
op onze afdeling maar wel op deze gang. Je merkt dan wel dat er op de gang over wordt
gesproken en gedaan en iedereen heeft er een mening over maar om er nou eens goed en op een
constructieve wijze met elkaar te delen wat doet dat nou met jou, wat maakt jou wat angstiger,
vind jij de omgeving onveiliger worden, vind jij dat er verkeerd gehandeld is he uh wat het met
mensen doet dus even los van de inhoud en de procedures maar vooral wat het met je doet en
wat het voor je betekent in je werk en hoe je je omgeving ziet want een veilige werkomgeving
ja goed die noem ik dan niet maar dat is ook een van die dingen die je werkgeluk bepaalt. Ik
heb tijden gehad dat er mensen kwamen hier die zeiden ik vind het onveilig om hier bij ZZG te
werken, je hoeft maar 1 keer naast het potje te piesen en de druk wordt opgevoerd en noem
maar op. Ik hoor ook wel eens van mensen dat met name de leidinggevenden dat op en moment
dat de druk vanuit de RvB de druk werd opgevoerd, we hebben jaren gehad dat het niet goed
ging werd de druk opgevoerd, ging het niet goed in termen van effectiviteit profibiliteit etc. wij
worden natuurlijk veel zakelijker, we worden op allerlei kerngetallen afgerekend en gedaan en
als dat niet goed gaat dan wordt die druk en van boven wordt die druk dan weer op mij en ik
moet dat dan naar beneden doen ja daar hebben mensen ook wel eens van gezegd van dat hoort
bij ZZG het lijkt wel of iedereen gaat slaan om zich heen als de druk wat groter wordt. Dat is
wel iets minder aan het worden, maar dat zijn dan en daar voelen mensen zich onveilig bij en
dan ja dan heb je het soms eens individueel met iemand erover maar dat we dat eens met elkaar
bespreken en wat dat doet met mensen en wat dat doet ja voor jou als functionaris of voor jou
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hier op de gang. Ja ik denk dat daar nog wel een verbeterpunt en daarom vond ik die sessie ook
hartstikke leuk vorige week, ja dit moeten we eigenlijk gewoon minimaal 2 keer per jaar doen
I: ja ja misschien niet helemaal in deze vorm maar wel iets soortgelijks
R: ja iets soortgelijks
I: maar het helpt je wel om op een bepaalde manier ja hoe moet ik het zeggen je
gedachtegang te volgen eigenlijk want anders ja weet je misschien waar je moet beginnen
en nu door die vragen ja
R: nou ja dat is ook het goede want het geeft ook beetje structuur he
I: ja
R: en dat is ook het goede. Want je wordt echt oor de vragen en soms denk je grrrr lastig maar
dat is niet erg pak gewoon de kern, doe niet te schools elk klein vraagje beantwoorden maar
pak de kern van wat staat er en laten we daar met elkaar over in gesprek gaan
I: ja precies. En als we dan kijken naar hoe deze organisatie daaraan bijdraagt of bij aan
kan dragen, zijn er dan bepaalde faciliteiten die er zijn gericht op jullie te ondersteunen
bij het werkgeluk? Nou ja meetingen zijn er dan niet echt om erover te praten maar
misschien wel uhm ja
R: ik weet dat Robert in Wijchen, Robert Dröge die er ook bijzat, in Wijchen bezig is geweest
met werkgeluk die hebben wat sessies gehad met externe mensen
I: ja dat is hetzelfde wat ik nu doe maar dan met anderen
R: ja en ik weet ook niet of ze daar nog mee aan de slag zijn, volgens mij is het een beetje
weggezakt. Uuuhm ik denk dat uh uh uh werkgeluk ja hoe moet ik het zeggen, wij lopen een
beetje in een fuik, ook rondom personeelskrapte dat we te weinig tijd maken hoe mensen erbij
zetten in hun werk om het zo maar even uit te drukken. We merken het ook al we merken het
ook al, ik noemde het net ook al, een van de grote problemen is het behoud van mensen eigenlijk
een fatsoenlijke introductie, fatsoenlijke begeleiding in de eerste maanden uh uh bepaalt al een
heel deel van hee hoe ga ik me happy voelen in de functie, voel ik me gewaardeerd, voel ik me
gezien, zijn er mensen die naar mij omkijken, daar laten we steken vallen. Daar zijn we nu wel
mee bezig, de medewerkersjournet heet dat; vanaf het moment dat je bij ons binnenkomt totdat
je vertrekt, welke stappen komen nou allemaal. We hebben natuurlijk scholingsmogelijkheden,
loopbaangesprekken uh uh uh van allerlei instrumenten die wel in jouw hele loopbaan bij de
ZZG worden ingezet, maar we werken dat we met zeker in het begin zeker wel eens wat steken
laten vallen in de zin van hoe mensen opgevangen worden en begeleid worden, misschien een
mentor erbij dus daar zijn we volop mee bezig hoe dat en ik denk dat dat een element is om ja
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om mensen prettiger te laten voelen in het werk. Ik denk ook dat mensen weggaan omdat ze
zich op een gegeven moment niet meer prettig voelen
I: ja en niet verbonden
R: ja niet verbonden dus het verbinden met de organisatie
I: en met elkaar ook
R: ja en met elkaar ook met elkaar ook. Zelfsturing heeft denk ik heel veel goede elementen
maar werkt soms ook niet overal even goed
I: nee ik denk voor echt relaties onderling dat het misschien uhm je leeft echt in je team
dan denk ik
R: ja ja ik wat je ziet is dat zo’[n team heel vaak zo’n gesloten gemeenschap is en ook niet meer
naar anderen kijkt. Op heel veel vlakken zien we dat, maar ik denk dat en en de krapte op de
markt heeft allemaal gemaakt dat eigenlijk eens een keer stilstaan bij hoe je erbij zit, wat je
prettig vindt in het werk, kunnen we daaraan tegemoetkomen he, we hebben het op een gegeven
moment ook wel zo gestandaardiseerd wat moet jij doen wat zit in jouw functie maar als je je
niet gelukkig voelt bij bepaalde dingen en als een ander dat doet nou en jij doet dat, die
mogelijkheden die zijn de afgelopen jaren allemaal beperkt alleen maar die moet dit doen die
moet dat doen
I: dat is jammer
R: dus een functiedifferentiatie waar we het in het verleden weleens over hebben gehad nou dat
is uit den boze nee iedereen moet dat kunnen he de inspectie zegt de 3 EG’er dat moet kunnen
en we hebben functie- en taakomschrijvingen wordt je naar betaald dus dat moet je kunnen. En
sommige mensen zijn voor een groot deel wel gelukkig in wat ze doen maar in sommige dingen
ook niet en dat vind ik zo’n aspect en dat vind ik ja daar missen we de boot. En ook door krapte,
aandacht op een andere manier aandacht te besteden uhm wij hebben hier ook nog mensen eens
een keer een heel project gehad over duurzame inzetbaarheid en dat moest dan allemaal buiten
werktijd dan waren we allemaal al 2/3 uur afgewerkt en toen kwam er een vrouw van 3 tot 5 en
die zei schrijf met elkaar op, een beetje wat wij hebben gedaan, van ja wat heb jij nou nodig om
lekker in je baan te werken en duurzaam inzetbaar te zijn nou de een zegt mijn balans werk en
privé is volledig verstoord en dan zijn wij zo strak hier van jaa maar we draaien allemaal zoveel
avonddiensten in de week dus dat moet jij ook doen. Ik heb het hier zelfs meegemaakt dat hier
een verzoek kwam van een mevrouw, een me vrouw van 60 die had een moeder van geloof ik
95, daarvoor had ze gevraagd van mag ik het aankomende jaar geen avonddiensten draaien want
ik ga elke avond om 6 uur geloof ik naar mijn moeder toe die geef ik dan te eten en die leg ik
dan in bed, onderling in het team was het al helemaal geregeld die hadden onder elkaar gezegd
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prima we regelen het jij draait het aankomende jaar geen avonddiensten doen we met elkaar
prima. Het management had gezegd nee daar begin ik niet aan want als ik deze uitzondering
maak voor jou dan moet ik het bij iedereen doen. Nou toen kreeg ik zelfs een brief van de
vakbond en nou dat is keurig opgelost maar
I: ja dat moet toch kunnen, zeker omdat je een zorginstelling bent
R: juist nouuu dat is nog eens een keer dubbel schandalig
I: dat is het ergste haha
R: ja dat is het ergste, dan ben je zelf zo asociaal naar je mensen toe. En wij merken gewoon
dat uhm de balans tussen, natuurlijk moet er gewerkt worden en natuurlijk moeten er mensen
verzorgd worden en de balans tussen moeders die aan de poort van de school van de kinderen
willen staan en de ouderen die mantelzorg verrichten en daarin kunnen differentiëren zou voor
een deel ik denk dat het, vroeger noemde ze dat het balans in je werk, ik hoorde iemand zeggen
je moet balanceren in het werk. Je moet altijd kunnen balanceren en hoe kun je ervoor zorgen
dat mensen prettig kunnen werken en daar heb je gewoon we hebben gewoon 98% is vrouw
I: ja
R: en dan kun je allerlei voordelen hebben en je kunt het heel ouderwets vinden maar het zijn
wel mensen met kinderen, opvang taken, kinderen die ziek worden, kleintjes die naar school
gebracht moeten worden. Ja joh als je er rekening mee houdt, houden wij wel die vrouwen aan
het werk want die voelen zich er prettig bij want ze kunnen combineren
I: ja die blijven langer en hebben ze er misschien meer voor over
R: ja en dat is ook een vorm van werkgeluk
I: ja tuurlijk
R: als wij ons niet goed aan kunnen passen aan privé situaties voelen mensen zich hier onprettig.
We zien dus dat mensen met vaste contracten naar ons bureau flexwerk gaan. Bij ons bij
flexwerk heb je een 0-uren contract, krijg je diensten aangeboden en kun je zeggen nee dan kan
ik niet. Ik ga naar flexwerk toe omdat ik dan zelf kan bepalen op dinsdag werk ik niet want dan
ga ik altijd tennissen of voor mijn moeder zorgen wat dan ook
I: ja
R: maar in die teams, hebben we zo’n personeelskrapte dat we daar niet aan kunnen beginnen
en we hebben al zoveel vacatures dus je moet komen, je moet juist extra komen. En ik denk dat
staat haaks op werkgeluk, dus personeelskrapte veroorzaakt met een hoop druk op teams en
daarvoor verminderd dat je je lekker prettig voelt in je functie dus als we daar wat aan zouden
kunnen doen denk ik ook zodra we wat meer ruimte hebben in het personeel kun je ook wat
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meer ingaan op de eisen van het privé of die daar tegenaan hangen tegen het werk aanhangen,
dat zou het werkgeluk voor veel mensen verbeteren
I: dus de ondersteuning vanuit de organisatie zou wel iets verbeterd kunnen worden
R: ja ja ik denk we iets minder ik denk dat we iets meer mogen differentiëren dat we iets minder
bang zijn dat we afwijken va regels. Het is veel belangrijker een ervaren kracht te behouden
dan star de regels te volgen van nee hoor jij moet zoveel werken en zoveel dingen doen. Daar
moeten we ook nog een weg in kunnen vinden, want dan steekt weer iemand zijn vinger op van
oooh privileges daar kunnen we niet aan beginnen en uitzonderingen, ja soms maak je
uitzonderingen en als de teams daarover eens zijn nou prima. Wat ik zeg ik draai een jaar geen
avonddiensten, als een team dat gewoon regelt met elkaar dan is het toch goed
I: ja
R: wat heb je als manager dan nog te zeggen
I: ja waarom niet
R: dus ja, werkgeluk ik denk dat uh duurzame inzetbaarheid is natuurlijk een issue dat nou het
is gewoon modern personeelsbeleid want onder duurzame inzetbaarheid valt eigenlijk alles
I: ja
R: maar wil je mensen langdurig aan je binden, dat doe je alleen als ze het werk leuk vinden,
nou geluk is dan maar in ieder geval prettig functioneren
I: nou het valt er wel onder
R: ja het valt er wel onder. En als mensen prettig functioneren dat doe je ook door meer te
kijken naar hoe mensen bewegen naast hun werk, in combinatie met het werk en als je daar
meer aandacht aanbesteed dan denk ik dat we onze duurzame inzetbaarheid en mensen aan ons
binden kunnen vergroten
I: ja dat denk ik ook
R: en daar schieten we nog wel in te kort hoor
I: hmhm. Maar de organisatie kan dus beter, maar hoe denkt u dat iets nou ja door
collega’s onderin dat die elkaar wel voldoende kunnen steunen zoals wat u hier nu ervaart
of is dat misschien ook uhh?
R: nou dat denk ik wel. Wij hebben op de afdeling een keer een voorbeeld gehad van uh een
van de adviseurs lag in een nogal problematische scheiding, 3 kleine kinderen, ik denk dat we
dat met de afdeling daar ben ik heel soepel omgegaan met haar werktijden uh met uh in ieder
geval een stuk ondersteund in die zin ineens stond ze er alleen voor, ze moest allemaal dingen
regelen, dat was heel heftig. Daar zijn collega’s heel meelevend in geweest van dat pakken we
zo op of dat doen wij wel dus wij hebben een hele tijd daar en heel vangnet omheen gebouwd
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zodat ze toch kon blijven werken. Dat we haar niet op allerlei regels bleven aanspreken. Dus ik
denk dat we op onze afdeling onderling uhm wel een bepaalde verbondenheid hebben met
elkaar dat we oog hebben voor elkaar en dat er als het nodig is dat we voor elkaar inspringen,
dat is ook een vorm van ja nou ja sociaal werknemer zijn bij ons dus dat zit er wel in. Of dat in
zijn totaliteit gebeurd uhm
I: ja dat is lastig te zeggen
R: ja dat is heeel lastig te zeggen
I: nee daar heb je ook geen zicht op
R: nee daar heb je geen zicht op
I: maar vanuit uw eigen ervaringen
R: nou mijn eigen ervaringen ja het is ook wel een beetje de cultuur van de organisatie. Het is
toch wel in de gezondheidszorg heerst toch wel een andere cultuur dan in een productiebedrijf.
Ja wij krijgen gewoon te horen ja los het maar en volgende week ben je er weer en ja
I: wat harder uh
R: ja hier zullen ze wat harder in de regels zijn dus ik denk dat ook bij ons wel eens in teams
wat je wel eens hoort mensen die terugkomen van ziek zijn of in een problematisch
scheidingsproces zitten of de moeder is terminaal dat heb ik ook gehad hier op de afdeling. Op
de administratie, de een had der moeder en de ander der vader allebei terminaal nou allemaal
afspraken over gemaakt van eerder weggaan en die uren op een ander moment inhalen dus daar
kunnen we wel wat omheen doen dus wat dat betreft denk ik wel dat we ook een sociaal
werkgever zijn, uitzondering daargelaten, maar over het algemeen wel een sociale werkgever
zijn
I: haha ja nou dat is wel prettig
R: ja
I: uuuhm nou eigenlijk ben ik wel door de vragen heen. Ik weet niet of u nog vragen heeft
voor mij of
R: nee ik heb helemaal niks, nou wat ik jou al zei ik denk dat uh dat vond ik wel een van de ja
pluspunten van vorige week dat ik denk ja ja het geeft je ook wat extra bagage naar de mensen
toe
I: hmhm
R: om eens even een keer stil te staan bij andere dingen. Ik merk gewoon dat we dat hebben
laten verslonzen met elkaar. Af en toe iets meer van elkaar horen van hoe zit je erbij en zo
betekent ook dat je op een andere manier rekening houdt met elkaar of elkaar aanspreekt of
meer begrip kan hebben als iemand eens een keer of te kriebelig of zus of zo doet
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I: wat meer begrip voor elkaar
R: ja ja je krijgt wat meer zicht op elkaar en dat is wel nodig
I: hmhm
R: want ik merk wel dat ik dan 1 op 1 met iemand praat over zo’n scheiding bijvoorbeeld en
dan merk ik als anderen daar niet van op de hoogte zijn dan ja
I: ja dat schuurt
R: ja dat kriebelt en dat gaat dan grr grr en dan ja rustig ik heb dat met haar geregeld en dan
merk je als we
I: wat meer openheid opleveren
R: ja dat zou wat meer begrip geven, wat meer duidelijkheid naar elkaar en dat vond ik wel ja.
En ook ja goed ik val in herhaling maar gewoon eens met elkaar over dit soort onderwerpen
hebben en dat doen we niet
I: ja dat is zonde inderdaad
R: ja dat is zonde
I: nou dankjewel
R: ja leuk graag gedaan

7.6.5 Interview 5

I = Interviewer, R=Respondent

I: Ik heb het interview eigenlijk opgebouwd uit vier delen, eerst een beetje in het algemeen
over de functie en over uzelf
R: Je!
I: je sorry haha. Dan over werkgeluk in het algemeen, uhh over de sessie van afgelopen
week, en dan nog over werkgeluk in de organisatie hier. Daar kunt u vast uh je goed over
mee praten. Dus allereerst wil ik graag vragen wat doet u zoal hier en hoe bent u hier
terecht gekomen?
R: hoe ben ik heir terechtgekomen? Nou dan ben je een jaar verder als ik dat uit moet leggen
haha
I: Ja dat is al een tijdje terugdenk ik, maar in het kort dan
R: ja in het kort. Eerst werkte ik in de wijk, toen op een gegeven moment hadden ze een soort
registratiesysteem en dat werd éen grote puinhoop. Toen hebben ze mij met nog een paar man
uit de wijk gehaald om te kijken of we dat op de rit konden krijgen. Ik ben dus letterlijk ingezet
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om de shit over mij heen te krijgen met een paar mensen om te kijken of we het weer goed
konden krijgen haha. Ik ben letterlijk de wijkgebouwen langsgegaan met doosjes merci en haha
en het maar goed praten
I: de lieve vrede weer haha
R: ja haha dat zou ik eigenlijk 3 maanden doen en dan weer terug naar de wijk. Toen vroegen
ze op het kantoor van joh wil je niet hier blijven zitten en half in de wijk. Dat ben ik toen gaan
doen maar ik ging helemaal kapot, dus het was het een of het ander want fulltime dingen half
doen dat werkt niet. Dus dat heb ik besproken met diegene die daar zat en die zei ja ik heb dan
toch eigenlijk wel graag dat je hier blijft en toen heb ik de keuze gemaakt, oh zo moeilijk, om
hier te blijven. Ik denk dan blijf ik hier op dat kantoor want als ik ouder word denk ik niet dat
ik het in de wijk nog 24 uur ga redden en zo ben ik eigenlijk toen heette het uhh praktijkbureau
en dat werd uiteindelijk WOC en registraties en zo is dat een beetje gegaan.
I: oke oke
R: daarnaast heb ik bijna altijd, ik zei net tegen Meri bijna, van die 43 jaar ik denk 35 jaar in de
OR gezeten. Een paar keer ertussen uit he maar dat is maar heel kort geweest en ik meer dan
25 jaar, dat is ook wel leuk, dat heb ik eigenlijk altijd met Meri gedaan, de personeelsvereniging
gedaan.
I: oke oke leuk
R: ja dus wij organiseerde van alles
I: ja ja
R: van de bingo’s tot de feestavonden tot het busje tot bustochten ik kan het zo gek niet
bedenken, dus dat is in het kort.
I: nou oke leuk, heel wat
R: ja best wel veel inderdaad. Dat komt ook als een boemerang terug als je gaat vertrekken dan
denk je oh wat veel. En van alles en krantjes gemaakt en nieuwsbrieven, want ik ben nu aan het
opruimen en mijn hele verleden haha gaat aan mijn voorbij ja
I: ja al die papieren haha. En als we kijken naar het werkgeluk hoe zou u dat omschrijven,
wat zou het voor u betekenen?
R: ja weet je, ik denk dus werkgeluk creëer je ook voor 80% zelf
I: zeker ja
R: en uhm wat ik, ik kan heel kort zijn. Het is echt niet zo dat ik 43 jaar hoezee hoezaa hier
door de tent heb lopen rennen, dat is gewoon niet zo. Er zijn ook echt wel momenten geweest
dat ik werk heb moeten doen dat ik echt verschrikkelijk vond, dat noemde ik ook letterlijk
strafwerk. Maar dan kun je 2 dingen doen, en ik denk dat dat met al het werk is, je kunt denken
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van oh wat vind ik dat erg en vervolgens kom je daar ergens onderuit in het gat of je kunt denken
ja ik vind dit erg vreselijk werk, maar wat kan ik doen om het interessant te maken. En dit heb
ik met alles gedaan, en of ik nou vroeger bij lastige cliënten was deed ik hetzelfde. Die mensen
konden nog zo lastig zijn, maar je kon mij er rustig naar toe sturen, want dat maakt mij namelijk
niks uit
I: ja gewoon even doorheen
R: ja je kunt voor jezelf ik zal je een voorbeeld geven. Ik had het Willemskwartier en de
Hazenkamp, het Willemskwartier was oude jongens krentenbrood en de Hazenkamp was de
hete aardappel. En ik kom bij zo’n echtpaar in de Hazenkamp binnen en nou die konden niet
meer zo goed, die kregen tafeltje dekje en die zeiden letterlijk ‘ik wil het opgediend krijgen’.
Ik zeg nou dan krijgt u dat toch opgediend, kijk, dan kun je al chagrijnig worden van die koude
kak maar ik pakte een dienblad en zette het tafeltje dekje erop en ik deed een theedoek over
mijn arm en als en butler ging ik naar binnen. Nee maar snap je hahaha
I: ja haha
R: nee maar dat is dan ongeveer dat zijn dan die kleine dingen en dat is met dit ook allemaal.
Je kunt dus je creëert dus ook je eigen geluk, omgeving, hoe je ermee omgaat
I: ja
R: en dat merk je hier. Ik zei net tegen Meri, ik merk het hier ook in deze ruimte, overal waar
ik gewerkt heb, overal voel ik feilloos als er eentje is die een beetje nou ja niet zo prettig in
elkaar nou ik voel dat al voordat ze nog dat ding opgestart hebben en dan weet ik al nou hier
heb ik vandaag niet de hele dag zin in en dan probeer ik iets om dat te doorbreken. Maar ja dat
zei ik ook de vorige keer tegen jou, het is ook hun waren ook mijn podium dus dit is het theater
waarop ik kon gedijen haha
I: ja u probeert er gewoon iets van te maken
R: ja nou ik zeg je je hebt er zelf een heel groot aandeel in en daarnaast ja het is ook de
combinatie met een leidinggevende die je hoort, die je stimuleert, die zegt oh wat mooi jij krijgt
de ruimte, dat. Je moet ook de ruimte krijgen om te bewegen in je eigen creativiteit of wat dan
ook
I: ja een beetje jezelf kunnen zijn, jezelf kunnen ontwikkelen
R: ja dat is de balans. En je kunt merken die balans zit hier wel goed.
I ja he, ja dat merk ik wel haha. Dus ik kan wel zeggen dat u werkgeluk heeft ervaren de
afgelopen tijd en nu nog steeds natuurlijk
R: ja ja en ik zei ook laatst we zitten op de 3e verdieping en dat is het hoogste en we kunnen
ook niet hoger komen denk ik als team he want ik denk dat werkelijk waar want vanuit die OR
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heb ik zat gehoord en mee gemaakt, zoveel mensen zouden, ze hoeven niet hetzelfde als ons te
zijn, maar ze zouden zich wel aan ons kunnen spiegelen
I: ja van goh hoe doen ze het daar
R: en het is niet zo dat wij nooit iets hebben, wij hebben ook wel eens, wat ik zei, bloed aan de
wand
I: maar dat moet je ook hebben
R: ja dat moet je zeker hebben want dan kun je weer verder en dat mis ik hier in dit hele gebouw.
Dat mis ik echt en ik heb dat ook wel eens tegen Will Jansen gezegd, leuk de centrale diensten
De Kentering, ik zeg maar een paar jaar geleden zat ik hier en ik zei, De Kentering is ziek
I: haha
R: ja en dat meen ik echt, omdat ik dat merk
I: ja ja er zitten verschillen
R: ja het onderhuidse noem ik dat
I: het is wel fijn dat het hier wel gewoon uh
R: ja maar je moet zorgen dat het geen ruimte krijgt, ja dus ik hoop echt, nou mensen kennen
mij onderhand wel, er zijn er wel die het geen ruimte durven geven, ja dat is wel een stukje zorg
I: ja dat snap ik wel. Uhhm werkgeluk op zich, zou dat te verbeteren zijn?
R: ja je kunt altijd verbeteren natuurlijk
I: hoe dan?
R: nou ja kijk ik heb voor mezelf een manier gevonden die ik prettig vind, maar als ik eerlijk
ben, kun je ook bedenken dat je misschien wat vaker de confrontatie aangaat, maar daar had ik
dan geen zin in. Maar ik denk dat er wel mensen kunnen zijn, en dat heb ik ook tegen Nancy
gezegd, er kunnen mensen zijn die denken ik doe het zo, maar ik vind dat niet goed, ik leg uit
waarom ik het doe, jij doet niet oh dus onderbouw het maar, oh dat lukt je niet? Dan heb je pech
gehad. Nee haha ik voorkom dat, maar ik denk dat wat ik nu als voorbeeld geef, als ik jonger
was geweest dan had ik daar meer een middenweg in gevonden. En ik denk dat je dan, dan pas
echt uh goed bent
I: dus echt open naar elkaar, het delen, positief zijn
R: en ja vrouwen onder elkaar ja dat blijft
I: ja dat is lastig haha
R: ja en daarom heb ik gekozen nou ja eigenlijk heb ik iets gecreëerd waar ik het prettig vond
om te werken en ja ik hoop dat de rest dat ook prettig heeft gevonden maar dat is nog de vraag
maar dat zal jij wel haha nee snapje dat is eigenlijk wat ik gedaan heb
I: nou ja dan had je er vast iets van gemerkt hahaha
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R:

nee

dan

had

ik

er

nu

vast

niet

zo

haha

I: nee nee haha. En als we even teruggaan naar vorige week, die sessie, wat vond u daar
nou van, uw houding ten opzichte van het spel op zich?
R: nou nee als ik heel eerlijk ben, ik kende het boekje en ik kende het wel inhoudelijk een en
ander, omdat ik een jaar geleden in de OR daar hadden ze het al en wie wilde dat hebben ja
niemand nou ik wel. En dat is natuurlijk ook een stukje werkgeluk he je interesse. Ik denk niet
dat het genoeg is om alleen maar je trucje te doen.
I: Nee het gaat veel meer ook om eromheen
R: Juist precies. Ik denk, het gaat om heel ZZG. En het gaat ook maatschappelijk met de
ontwikkelingen en dat alles bij elkaar maakt het een goed pakket. En als je nou kijkt en vandaar
dus had ik dat al een beetje gezien en een beetje doorgenomen, maar op zich zat het goed in
elkaar. En ik had ook het idee wel van dat je kijk ik zeg altijd je moet met elkaar werken je
hoeft niet met elkaar te leven, het is wel een stukje werkfamilie natuurlijk want je krijgt veel
mee helemaal als je veel werkt
I: ja je krijgt veel mee
R: ja ja. En ik had wel verwacht dat er bepaalde stukjes verdriet naar boven zouden komen
I: ja het maakt wel wat los af en toe
R: ja ja en da tis ook goed want het creëert ruimte en het betekent dat diegene zich veilig voelt
I: ja anders zou je het niet delen
R: ja precies en je had nu net de mensen die zich heel veilig bij elkaar voelden ook. We waren
er niet helemaal en dat is jammer
I: ja dat is heel jammer
R: ik denk dat je dan toch een ander verhaal had gehad. Dan was het anders gelopen. En er was
alleen nog éen ding dat mij opgevallen was en ik ben benieuwd of dat jou ook opgevallen was,
want op een gegeven moment vroegen jullie wat vinden jullie van Nancy of wat vinden jullie
van Maria en daar is mij iets opgevallen [telefoon gaat] en ik ben benieuwd of jou dat ook is
opgevallen
I: ik zal er eens over nadenken
R: ja doe dat maar [neemt telefoon op]
R: oh waar was ik
I: over Maria
R: oh nee over de sessie wat mij was opgevallen
I: dat er over haar misschien iets minder is gezegd misschien
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R: nee nee, zij vroeg of wij over iedereen iets positiefs wilden zeggen, maar er was éen persoon
die niks heeft gezegd
I: die mevrouw met de donkerste haren
R: ja precies en dat viel mij op. Dat is wat mij opviel, ik dacht oei dat is een aandachtspuntje,
nou hoef ik er niks mee maar toch
I: nee ja ja
R: ik dacht hee wat typisch. Of ja ik denk dat weet ik dan de reden niet van en dat vind ik dan
weer interessant want dan denk ik
I: misschien uhm
R: nee nou goed ik wil het ook niet invullen en ik heb nu ook de tijd niet meer want ze is nu op
vakantie want anders had ik nog eens gevraagd joh gaven we jou de ruimte niet, want dat kan
he, of was er iets anders kijk dat vind ik dan wel interessante dingen om uh als ik hier nog langer
gewerkt had om hier nog iets mee te doen
I: nee dat kan ik mij voorstellen haha
R: nou we zijn er hoor haha. En dat bedoel ik dat is ook een stukje dat meehelpt aan werkgeluk
I: het helemaal open naar elkaar kunnen zijn
R: ja ja
I: en dan niet alleen in persoonlijke dingen maar dan ook informatie delen
R: ja ja dat is heel belangrijk. Dus ansich zat het wel goed in elkaar en kijk dan heb je het
vervolg nog en het is alleen jammer als je het vervolg hebt en niet iedereen heeft meegedaan,
eigenlijk zou je dan met die anderen hetzelfde moeten doen om uhm
I: om op dezelfde lijn te komen
R: ja om op dezelfde lijn te komen.
I: ja precies, maar misschien dat ze dat ook nog wel doet hoor dat weet ik verder niet
R: ja dat zou interessant doen
I: zeker zeker om het dan echt als team dat uhm kunnen. Wat vond u dan het belangrijkste
wat die sessie teweeg heeft gebracht?
R: nou voor mij heeft het voldaan aan het verwachtingspatroon en voor die anderen kan ik niet
spreken maar dit is wat ik verwacht had en dat is ook daadwerkelijk zo gebeurd en dan het
belangrijkste is uhm weet je je ziet dat toch anders als je weet dat je gaat he en daar moet ik wel
heel eerlijk in zijn want anders ga je daadwerkelijk, wat ik net zei, dan haal je daar dingen uit
waar je dan nog eens 1 op 1 iets mee kan doen he of waar ik dan Nancy mee aan kan spreken
van goh dit is mij opgevallen en dat is dan uh ik denk wel dat je op die manier, je moet niet
denken dit was het we hebben het leuk gehad
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I: nee het is meer een proces
R: juist dat vind ik wel je moet ook. Je moet, kijk want uiteindelijk denk ik als je het goed doet
dan kom je uiteindelijk op het issue, noem het maar ziekteverzuim, dat zeg ik we hebben
ziekteverzuim langdurig en dat is 9 van de 10 keer met mensen die er niks aan kunnen doen,
dat overkomt ze, maar ik denk niet dat dat ziekteverzuim als je kijkt naar het algehele
ziekteverzuim in De Kentering dan hebben we het bijna over wat ik vroeger schoolziek noemde
I: ja dat heb ik van de week ook gehoord inderdaad dat dat problematisch is
R: ja en daar heb ik het over, het is heel gauw van oh ik moet 2 snuiten in plaats van 1 keer en
dan ben ik verkouden nee hahaha. En ik durf er eigenlijk over te verwedden dat dit allemaal te
maken heeft met de oorsprong van de eerste vraag, dat stukje werkgeluk en ook een stukje
werkverantwoording, maar hoe meer geluk hoe meer verantwoording snap je?
I: ja
R: en vice versa
I: ja dat denk ik ook wel
R: ja en daarom zei ik al een paar jaar geleden tegen die Will Jansen jouw Kentering is ziek en
dat is wat ik allemaal in die lagen allemaal zie of zag gebeuren
I: ja dat kan ik me voorstellen
R: maar het is aan hem verder
I: ja ja zeker. En het is misschien voor u wat minder van toepassing om te zeggen van ik
heb wat gedaan met wat eruit is gekomen, maar merkt u nou dat er iets wordt gedaan als
je zo om je heen kijkt? Van bijvoorbeeld de positieve feedback
R: daar dat is nog te kort denk ik
I: ja?
R: ja dat is nog te kort want we zijn met te weinig mensen en dan zijn we te druk bezig met
alleen het werk en ik denk dat dat nog net iets tekort is. Nou hebben hun een werkoverleg en
misschien zullen ze het er dan over hebben en dan ga je het op een goede manier meenemen
I: dus blijvend de aandacht erop vestigen
R: ja precies ik denk dat je dat moet doen want anders stroomt het zo
I: ja dan stroomt het zo uit
R: he want iedereen hier is druk druk druk en dat gaat weer helemaal dan pak je dat jammer
genoeg hou je het niet zo vast en daar gaat het ook op mis natuurlijk want dat is nou wat wij
hier doen in deze instelling, al 43 jaar, we bedenken de mooiste dingen we doen, he dat heb ik
hier wat ik hier allemaal voorbij heb zien komen denk ik, hoeveel cursussen, hoeveel van deze
dingen ik meegebracht heb en waar ik eigenlijk altijd hetzelfde zei en het is wat het is. Kijk je
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kunt dat niet afdwingen als éen tussen allen, dat kan niet daar heb je gewoon veel meer voor
nodig. We beginnen hier met zijn allen, maar we maken nooit iets af, nee.
I: zonde eigenlijk he
R: nou ja dat is jammer want ik bedoel, kijk op een gegeven moment gaan mensen ook denken
oh kijk daar komen ze weer aan
I: oh ja dat snap ik
R: ja en dat doe je hoor
I: ja dat zou ik zelf ook hebben denk ik
R: want ja daar krijgen we die onzin weer dat niet werkt
I: nee want we doen er toch niks mee haha
R: nee nee, ik heb heel wat modules hier in die krat al weg kunnen gooien. Ik denk moet je nou
eens kijken dit is al de 5e of 6e keer. En kijk het is niet alleen voor ons dat het zo gaat, maar ook
in die wijk daar hebben ze het over zelfsturende teams, nee leer die teams nou eerst eens goed
samenwerken en goed naar elkaar te kijken want het heeft niks met zelfsturing te maken, het
heeft allemaal te maken met werkhouding. Want als ik jou niet goed ken en jij doet iets dan
word ik al geïrriteerd, maar als ik jou wel uhh een beetje weet hoe je in elkaar zit dan denk ik
oh ja zij is zo. Dus. En dan kun je er veel makkelijker mee omgaan en dat mis ik eigenlijk overal
I: misschien een stukje cultuur
R: want je wordt doodgegooid met allerlei cursussen, maar ik mis wel dat stukje dat stukje
I: een stukje samenhorigheid misschien
R: ja en hoe zit jij in elkaar en weet je dat
I: echt interesse in elkaar misschien
R: ja en dan snap je ook veel meer hoe iemand reageert en dan kun je ook veel meer dingen
hebben van de ander en dat is gewoon zo
I: ja
R: en hoe zich dat verder nog ontwikkeld dat moet je dan ja
I: ja
R: en ik ben benieuwd hoe de anderen het ervaarden. Ik denk wel hetzelfde hoor, want we
kwamen terug en bam
I: weer de telefoon haha
R: ja en we hadden daarbuiten dan ook dat feest, dus dat was allemaal heel uh heel veel
I: ja precies, nou wie weet he haha. En vanuit de organisatie, zijn er dan bepaalde
faciliteiten waar jullie dan gebruik van kunnen maken als je zegt van goh ik zou mezelf
nog wat meer happy willen voelen hier?
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R: ik denk dat er een royaal aanbod is in wat mensen kunnen doen, maar ze moeten het wel
willen
I: ja
R: he want als we dus hier kijken, nou laten we naar dit gebouw kijken, he we hebben iedere
donderdag uh komt er iemand van de atletiekvereniging en daar kunnen we een uur mee
wandelen, sportief wandelen. Maar kijk het is niet, wandelen kun je overal, het is niet wandelen
alleen he tis ook dat zij 3x in het uur oefeningen doet voor de schouders snap je
I: ja voor het lang inde stoel zitten
R: ja en dan met name die klachten en we hebben al heel lang hoor, ik denk misschien al wel,
meer als 10 jaar zeker iedere maand een stoelmassage bij ons he en dat betaalt Nancy en wij
betalen dan een tientje want he je moet ook in je eigen dingen investeren en dat zijn eigenlijk
al best wel essentiële dingen, die keuzes kun je maken. Ik ben hier nu 43 jaar en ik heb heel wat
repeterende bewegingen moeten maken en en niemand heeft gehoord dat ik uhm ja last heb je
altijd maar snap je
I: maar het is niet belemmerend
R: precies maar niet belemmerend. Dan loopt hier nog mevrouw Marina en nou die is bezig het
afstellen van stoelen en die kijkt naar de bureautjes. Dus ik vind dat hier nee er wordt heel veel
geïnvesteerd, maar je moet ook zelf iets doen
I: ja ja tuurlijk, je moet wel aangeven als je iets nodig hebt
R: ja ja en zelf ook een beetje bewegen vind je niet, want als je de hele week hier zo zit dan
krijg je vanzelf last hahaha snap je
I: ja ja nee daar word je niet vrolijk van
R: dus ja nee, maar ik vind wel dat moet ik ze hier echt nageven en we hebben nou die provider
boog als je ziet wat een mogelijkheden je daarin krijgt dan vind ik dat echt heel netjes. Ja ik kan
niet anders zeggen
I: ja dat is wel fijn he
R: ja dat is fysiek he, allemaal fysiek, maar hier he..
I: ja het mentale, hoe zit het daarmee?
R: ja ik denk dat daar nog wel wat te halen is
I: dus echt de gesprekken als je ergens mee zit meer
R: nou ik denk ook uhm weet je en dat zeg ik dus vaak, waar ik last van heb of ik heb er geen
last van nou waar ik last van heb wel, wat mij opvalt, er gaan natuurlijk dingen mis en ik merk
ook dat er dingen misgaan ik zal maar zeggen er zijn nogal wat mensen uhm ons kent ons binnen
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halen he. En als ik jou binnen haal, omdat ik met jou bevriend ben, dan kan ik nooit meer tegen
jou zeggen dat je het niet goed doet. En dat gebeurt
I: te persoonlijk betrokken
R: ja dat gebeurt dat gebeurt te veel in dit gebouw. En laat niemand zeggen ‘dat habe ich nicht
gewusst’ want ik heb het vaak zat gezegd. En ik noem dat altijd van ‘daar gaat het fout, die
meneer maakt de fouten, die kan niemand aanpakken want die is weer dik met Dick zal ik maar
zeggen en dan zeg ik altijd in de vergaderingen dat noem ik dan daar gaat dan weer zo’n roze
strikje om. En verdomt er lopen er hier teveel met een roze strikje om, want soms gebeuren er
dingen en dat heb ik ook wel eens gezegd, als ik dat gedaan had dan stond ik daarbuiten al dat
zand te scheppen, maar omdat jij het bent van ons kent ons, dan is het jaaa maaar en dan worden
er weer naar de goede kwaliteiten en dingen en daaar heb ik wel in de afgelopen jaren denk ik,
laat ik het zo zeggen dat is niet gezond, dat is niet gezond.
I: dan ben je gewoon niet helemaal eerlijk naar
R: ja en dat is wel een beetje dat cultuurtje en da tis jammer, dat s jammer
I: ja dat kan ik mij wel voorstellen. Dat maakt misschien ook dat je je minder gesteund
nou gesteund wil ik niet meteen zeggen maar
R: nouuu in de OR heb ik het met Will Jansen er ook over gehad, in het begin deden we een
soort inspiratie dag he met het hele gebouw, gezellig met het hele gebouw, kennis maken, maar
zo’n inspiratie dag kun je ook voor zulke dingen gebruiken. He en dan zou nou ik had het al
helemaal uitgewerkt op papier hoor en ik zeg he nou he dan zou je kunnen denken ieder
presenteert zich en waar loop je dan tegen aan en dan kom je vanzelf dan kun je op een beetje
cabaret achtige manier zou je dat
I: ja wat luchtiger en toch tot de kern
R: toch tot de kern ja juuuist. Ja en dat was wel erg confronterend natuurlijk. Het is nooit meer
van de grond gekomen, want op een gegeven moment was het april en toen zei ik ja ik hoef hier
niet meer aan mee te doen want tegen die tijd dat het georganiseerd wordt ben ik weg
I: ja dat schiet niet meer op
R: dus dat is ook weer gedoemd om te mislukken. Ik heb allen wel alles wat ik op papier heb
gezet aan Nancy gegeven want je weet het niet je weet het niet haha snap je. Want ergens moet
je het gaan doorbreken en dat hoeft helemaal niet met de botte bijl
I: nee gewoon luchtig en informeel
R: ja en dat je mensen in de spiegel laat kijken
I: ja
R: he
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I: ja daar is het ongedwongen misschien toch geschikt voor
R: ja en dan toch mensen wakker schudden van goh misschien hebben ze wel gelijk
I: ja want het speelt altijd natuurlijk maar ze zeggen het niet
R: nee nee en dat is het enigste waar ik last van heb in mijn werkgeluk en dat is irritatie
I: haha ja, maar gelukkig zijn er wel leuke collega’s hier om dat dan weer he haha
R: ik kan hier alles kwijt. Als er iets gebeurd hoef ik hier alleen maar naar binnen en dan kan
het eruit. Maar dat is ook zo, als ik het eenmaal heb geuit dan ben ik het kwijt. Een ander blijft
er misschien wat langer mee zitten
I: ja precies
R: maar als ik het maar kwijt kan hahaha en zo heb je allemaal wat
I: nou ik ben er eigenlijk doorheen
R: nou dan kun je vooruit hahaha nee
I: is er nog iets waarvan u zegt dat moet er echt nog even bij?
R: nee nou ik hoop echt dat je hier nog een stukje vervolg in kunt hebben, maar ik weet niet bij
wie je daarvoor moet zijn etcetera en zeker de mensen die het gemist hebben als die he want
dat is namelijk ook het verschil in in dit in deze groep. We hebben hiernaast eigenlijk ook
collega’s die bij deze afdeling horen dus ja. En dan zou je er wel iets goeds uit kunnen halen en
ik denk ook zeker dat je erop kunt gaan sturen op een gegeven moment.
I: ja op zich ik, vorig jaar is er ook onderzoek naar gedaan en ik zou dat meer en groter
doen nou ja dat groter is hier misschien niet helemaal gelukt, maar dat was wel met de
boodschap om blijvende aandacht erop te vestigen, maar in hoe dat zit weet ik verder ook
niet, misschien komt dat nog. Maar het was in ieder geval wel de insteek
R: ja en dat is met al die dingen, want je vult alles enthousiast in maar op een gegeven moment
bloed dat dood. Dus als je niet in de route of in de race blijft, kun je weer opnieuw beginnen en
dat is wat ze hier moeten leren. We zijn hier al zo vaak opnieuw begonnen en dat is zo zonde
I: ja zonde van de tijd en van de energie
R: en die mannen ook die moeten een beetje losweken haha, dat loop allemaal ja uh uh
I: hahaha ja dat is typisch iets voor mannen
R: maar ik wens je veel succes

7.6.6 Interview 6

I = Interviewer, R=Respondent
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I: uuuhm nou ja het gaat natuurlijk over het werkgeluk en over de sessie van afgelopen
week inmiddels alweer
R: ja ja
I: ik heb het eigenlijk opgebouwd op uhm in 4 delen allereerst een beetje over uzelf u
achtergrond hoe u hier terecht bent gekomen
R: je mag gerust jij zeggen hoor
I: haha oke. En dan over werkgeluk in het algemeen,
R: ja
I: wat dat voor u betekent en dan de sessie en de terugblik erop en dan werkgeluk door
en in de organisatie. Dus allereerst zou ik graag willen vragen, hoe bent u hier terecht
gekomen, opleiding en wat doet u hier nu.
R: nou ik ben hier terecht gekomen in 79 haha
I: haha
R: dat is al even geleden haha en toen ben ik de opleiding gaan doen, kraamzorg, en daar heb
ik 22 jaar gewerkt in de kraamzorg en op ene gegeven moment was ik daar helemaal klaar mee
zeg maar
I: ja
R: en uhm toen dacht ik ik moet hier mee stoppen, ik was toen 2 – of 43 en als ik wat anders
wil moet ik dat nu gaan doen en ik had ook niet meer zo’n zin om de moeder over de kraamzorg
te worden, de oma van die kinderen daar krijg ik echt zo’n schrikbeeld van. En toen had ik
ondertussen ook 2 kinderen gekregen en die vinden het ook prettig als moeder het weekend
thuis is en de feestdagen
I: ja dat snap ik
R: dus dat werd steeds lastiger en toen ben ik een opleiding gaan doen
I: oke
R: en toen ben ik in ieder geval begonnen met Word en Excel, dat was toen allemaal nog in die
tijd he haha en dat heb ik gedaan want ik dacht he als ik iets anders wil dan moet ik daar voor
mezelf even in investeren
I: ja
R: aan het hoofd van mijn afdeling aangegeven dat ik wat anders wilde en daar werd ik eigenlijk
helemaal niet serieus ingenomen, die dachten nou die blijft wel hangen. En het werkplezier
bleef wel, want je kunt natuurlijk niet tegen mensen waar jij in huis komt die net een kindje
hebben gekregen ik vind het niet meer zo leuk
I: nee dat kan niet
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R: nee dat kan niet dus het enthousiasme is wel gebleven, voor de mensen. En toen dacht ik, ik
ga solliciteren buiten de organisatie, alleen toen viel het loon mij zo enorm veel tegen
I: ja
R: ik moest echt op 0 beginnen, maar ik dacht ik heb niet voor niets 22 jaar opgebouwd dus ik
ga niet voor de helft werken
I: nee
R: dus uhm kijk je weet dat je achteruitgaat want je hebt natuurlijk je onregelmatigheidstoeslag
niet meer, dat weet je, maar de helft vind ik te veel
I: ja en helemaal als je al wat meer ervaring hebt
R: precies dus ik dacht dat ga ik niet doen. Dus toen ben ik naar de directeur kraamzorg gegaan
van joh ik word niet serieus genomen, maar het is wel een serieus iets. Dus die zei ik ga jou
helpen, maar op hetzelfde moment kwam er dus een vacature bij het uhm bij zorgregistratie
toen dacht ik van nou ik ga gewoon maar solliciteren en ik kijk wel waar het schip strand en dat
heb ik toen gedaan en toen moest ik op gesprek komen en toen heb ik ook gezegd van want je
kunt niet zeggen ik heb ervaring want dat had ik gewoon niet
I: nee
R: ik heb geen ervaring, maar ik wil graag alles leren en ik ga me voor de volle 100% inzetten
en toen ben ik ook aangenomen en daar heb ik een jaar of even denken, 3/4 gewerkt en toen
gingen ze, toen de golfbeweging van de zorg was weer van nee diegene die administratief doen
moeten in de wijk zitten, bij de verpleegkundigen en de verzorgenden en toen heb ik daar
gezeten als administratief medewerker zorg, dat heb ik 10 jaar gedaan. En toen werd de functie
opgeheven want we weren boventallig want er kwam een WOC dus het ging weer van centraal
naar decentraal en weer naar centraal en dat is zo in de zorg. En toen heb ik gesolliciteerd bij
het WOC en nu zit ik hier inmiddels 5 jaar
I: dat is heel wat, heel wat gezien van de organisatie dus
R: ja
I: nou leuk, leuk. En aan het begin zei u al ik werd niet serieus genomen, kan misschien
van invloed zijn op werkgeluk, maar wat houdt werkgeluk voor u nou in?
R: dat je met plezier naar je werk gaat
I: ja
R: dat vind ik heel belangrijk uhm dat je uhm mensen om je heen hebt, collega’s om je heen
hebt waar je je veilig voelt, dat je een veilige werkplek hebt. Ja dat vind ik eigenlijk wel
belangrijk
I: en hoe belangrijke vindt u dat dan? Dat u hier gelukkig bent?
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R: ja dat vind ik het allerbelangrijkste
I: ja?
R: ja. Wat overigens niet altijd zo is geweest
I: nee?
R: zeker in het begin niet
I: en waar kwam dat dan door?
R: en dat kwam door dat je, kijk een heel nieuw iets werd opgezet een WOC, er kwamen van
alle kanten mensen, ik was 10 jaar lang gewend, plus die 22 jaar van de kraam om alleen te
werken dus eigen baas te zijn om het zo maar eens te zeggen en dan moet je ineens weer
rekening houden met andere mensen en dat heb ik ook op het bedrijfsbureau toen die baan
kwam geen last van gehad, maar hier wel. Want hier zaten een aantal haantjes en uhm ja je
moet een hele nieuwe afdeling starten, dus waar start je mee? Je start met expertise gebieden
en het was erg zo van hier mag jij niet aankomen want dat is mijn expertise
I: oh ja
R: en dat ja dat ging eigenlijk best wel ver
I: nee dat is niet prettig
R: en na een paar jaar dacht ik ja ho wacht leuk die expertises maar ik vind dat als je een aantal
jaar ergens werkt moet je meer kunnen dan dit kleine stukje van jezelf
I: nee dan kun je je ook niet ontwikkelen
R: nee precies en je moet toch verder en toen heb ik dat bespreekbaar gemaakt met het hoofd
van de afdeling en uhm zij vond dat ook en ik zei een expertise betekent toch een stukje
eindverantwoording voor een bepaalde taak, maar niet zozeer dat daar niemand aan mag komen
I: nee precies
R: want daar werd ik helemaal gek van. Als je iemand aan de telefoon krijgt die je best antwoord
zou willen en kunnen geven, bij twijfel moet je dat niet doen, maar als je het wel kunt moet je
dat gewoon mogen doen en moet er niet iemand achter je staan van dit is van mij van mij
I: oh vreselijk, elkaar niks gunnen ook
R; nee ja dat vond ik wel het meest irritante. Dat is op een gegeven moment ook wel iets
losgelaten en ja wat ik voor mezelf fijn vind is elke keer weer even een nieuwe uitdaging en
iets nieuws leren
I: ja want anders sta je stil
R: ja ja want anders val je in slaap en dan ben je helemaal moe als je van je werk afkomt en dat
komt gewoon vanwege de saaiheid
I: en dat is nu ook wel te doen?
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R: ja ja en ik hou ook wel van een beetje stress
I: ja stress om te presenteren
R: ja ja dat heb ik wel nodig
I: dus het werkgeluk zit nu wel weer helemaal goed?
R; ja ja zit helemaal goed
I: haha mooi. En zou het nog op de een of andere manier te verbeteren zijn? Het is
misschien niet per se nodig, maar of dat zou kunnen in het algemeen
R: ja daar zou nog wel verbetering in kunnen zitten, maar daar hebben we het met een klein
groepje over gehad want een merendeel was er niet en daar zou jou misschien ook dingen in
zijn opgevallen
I: hmhm
R: want kijk het gaat met name, wat ik toen ook aangegeven had, was een stukje feedback. Nou
dat heb ik wel geprobeerd, maar dan krijgen we oorlog en dat moet je niet willen. Er zijn gelijk
een aantal mensen, die zijn dan van een beetje op hun teentjes getrapt
I: ja
R: en wat ging ik toen doen, want ik ben zelf wel een gevoelsmens he
I: ja
R: want ik voel altijd aan de sfeer wel van het gaat niet goed. Dus dat is ook niet zo fijn. Dus
dan denk ik van ja moet je het wel doen moet je het niet doen dus je gaat het heel voorzichtig
inkleden terwijl ik van alle afdelingen waar ik gewerkt heb nooit, ik heb nooit het gevoel gehad
van jij hebt dat fout gedaan en dat ging hier wel op die manier. En dat vind ik irritant want je
moet uhmn je kunt pas leren als je een fout maakt
I: ja ja zeker
R: en dat heb ik toen ook bespreekbaar gemaakt met Nancy en ja Nancy zei, en toen kwam dat
op een gegeven moment in een vergadering en toen zei iemand 3 keer er is een fout gemaakt en
bij de 3e keer was ik echt zo pist want ik had die fout gemaakt en toen zei ik nu is het afgelopen
ik heb die fout gemaakt en iedereen weet het, dat is dan leuk weet je wel waar iedereen erbij zit
en ik zei iedereen weet dat ik het fout heb gedaan en ik zeg niet dat ik die fout niet meer maak
maar ik doe wel mijn best om hem niet meer te maken en nu is het klaar
I: ja dan moet je er niet over door blijven gaan
R: nee afgelopen. En toen en ja dan houdt het wel eventjes stil en toen zei Nancy op een gegeven
moment tegen mij ja Maria het zit zo de mensen die het hardste werken maken ook de meeste
fouten
I: ja tuurlijk
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R: en toen dacht ik is hier nou de kous mee afgedaan, ja nou ja oke in dit geval op dat moment
wel, maar niet voor de toekomst natuurlijk
I: nee
R: want je moet nog wel een beetje normaal met elkaar omgaan
I: ja want dan ha je misschien op een gegeven moment met tegenzin hierheen
R: dus dat is lastig
I: ja dat kan ik mij voorstellen. En die sessie vorige week, wist u van tevoren wat we gingen
doen?
R: ongeveer, ongeveer, maar eigenlijk wist ik het niet helemaal van wat is nu de bedoeling
I: en wat vond u ervan?
R: uuuhm ik vond het jammer dat er niet de hele groep bij zat, dat vond ik heel jammer
I: ja
R: dan had jij een hele andere sessie gehad, echt volkomen anders
I: ja
R: en ik vond de inbreng, er zat iemand bij en die zei gewoon helemaal niks, ook niet als je
vraagt van kijk als je met zijn vieren bent en je vraagt wat vind je van die en wat vind je van
die en je gaat niet mee in het geheel, ook al heb je misschien een andere mening, ja dat vind ik
jammer, want dan denk ik je hebt niet deelgenomen aan het spel
I: nee ja ik
R: ja dat moet jou ook opgevallen zijn
I: ja dat weet ik ook
R: ja
I: ja nee ik weet verder ook niet hoe ze in de groep ligt, misschien dat het daar iets mee te
maken heeft of
R: ja of het niet durven
I: ja dat kan natuurlijk ook
R: ja dat kan natuurlijk dat je niet zo makkelijk praat inde groep
I: ja je zou denken misschien als iedereen het doet dat je wel meegaat
R: ja ja
I: misschien komt daar ook een stukje openheid vandaan, dat hoorde ik ook weleens van
we kunnen niet alles eerlijk zeggen soms. Ja ik weet niet ik denk even hardop
R: nee maar dat kenmerkt de groep denk ik wel
I: ja?
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R: ja dat denk ik wel. En dat is ook logisch want als jij met 10 man werkt kan je niet met alle
10 even goed he
I: nee nee zeker
R: maar ik zeg altijd jongens we moeten niet vergeten we zijn collega’s van elkaar en geen
vriendinnen. Want een vriendin vind ik toch iets anders dan een collega, want als puntje bij
paaltje komt en er gebeurd iets dan ben je je vriendin ook kwijt en dan dat moet je niet willen
I: nee een beetje gescheiden houden
R: je moet toch wel en tuurlijk als je 8 uur met elkaar op een kamer zit dan deel je dingen van
je privé en dan zit je ergens mee en dat moet je ook kwijt en dat begrijp ik ook, maar soms zou
daar ook nog wel iets in kunnen zitten
I: ja ja. En wat vond u van de sessie op zich, qua format en en
R: ja dat vond ik vond ik heel leuk en ik heb ook van Nancy begrepen dat hij nog een keer
overgaat of een vervolg ik weet niet hoe zij daar een idee bij heeft en dan met de hele groep.
Want er gaat er nu eentje weg en er komt er eentje bij en dat is dan ook fijn dat die inbreng
heeft
I: ja ja het is ook fijn om er meer mee te doen, want 1 sessie dat is leuk maar ja
R: neeee ja er moet ook een vervolg komen
I: ja. En als u er, dan weer op terug kijkt, het belangrijkste wat er die dag is besproken of
gedaan?
R: hmm het belangrijkste
I: of het meest zinvol
R: nou wat natuurlijk opviel was degene die meededen aan het gesprek was dat die alleen maar
de positieve dingen had, ik heb eigenlijk geen negatieve dingen gehoord of helemaal niks
negatiefs. Nou was het ook wel het clubje waarvan ik dacht ja dit zijn precies de mensen die
elkaars maatjes zijn.
I: ja
R: niet zozeer dat ze allemaal hetzelfde werk doen, maar ze zijn wel elkaars maatjes
I: die kunnen heel goed samen werken
R: die kunnen heel goed samen werken, en die zaten er ook, er zaten net die vier die goed samen
kunnen werken dus ik snap wel dat daar het meeste positieve uitkomt
I: ja maar toch heb ik nog wel wat dingetjes gehoord van oke, zoals het onderling
uitvechten soms, wat natuurlijk nodig is maar
R: ja
I: ja, oke
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R: ja maar dat kunnen we van elkaar hebben
I: ja ja, dus weer het goed met elkaar kunnen vinden
R: ja als je goed met iemand kunt samenwerken dan kun je daar ook iets van zeggen
I: en dat gebeurt verder niet zo buiten het kleine clubje om of minder?
R: minder minder, een stuk minder
I: en waar zou dat dan door komen?
R: onzekerheid
I: ja dus niet vertrouwd
R: nee dat is gewoon onzekerheid en misschien zit er ook wel iemand die niet deelnam aan het
gesprek zit die helemaal niet op de goede plek, dat zou ook nog kunnen
I: ja
R: wij hebben dingen, wij moeten instructies maken van hoe we dingen moeten doen
I: hmhm
R: en uhm ja en als je dan dat het in Jip en Janneke is dan denk ik ik kan het ook aan een kleuter
geven die snapt het ook, maar dan hoef je er niet meer over denken dan is het van klik hier klik
daar doe zus doe zo en dan moet er geen kink in de kabel komen en dan weet je het niet meer
en dat is dan jammer want je moet nog wel na moeten denken want ja als je niet meer na hoeft
te denken ja
I: dan is er geen uitdaging meer aan
R: nee en sommige dingen zijn voor de een ook logischer dan voor de ander
I: maar goed dat is dan ook weer de openheid en dan dingen uitleggen aan elkaar
R: precies ja precies
I: en als we even teruggaan naar de verbeterpunten, die hebben we aan het einde van de
sessie besproken, dat ging vooral over de positieve feedback een positievere aanpak en
aanpreken, is daar al iets mee gebeurd en merkt u hier al iets van?
R: ja we waren maar met de helft he dus ja nee heb er nog niks van gemerkt
I: en ook niet geprobeerd zelf?
R: jawel wij zitten met zijn vieren in een groepje van de WOC waar heel veel is veranderd en
waar het echt een puinhoop is met zorgkantoren en allemaal dingen de administratie zou minder
worden maar uiteindelijk heb je drie keer zoveel werk dus dat zijn wel dingen maar diegene die
zeg maar in dat clubje zit die weet daar altijd het allermeeste van en die is nu langdurig ziek.
Dus we zijn nu met 3, met zijn drieën proberen we alles op de rit te zetten en dan is er 1 en die
kan niet met diegene die ziek is, dat klikt niet. En vanochtend zegt ze ja dit moet zus en dit moet
zo, dus ik zeg nee dit gaan we bespreken als we met zijn vieren zijn want iemand die ergens
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veel van weet moet je ook vragen. Of als je het anders wil, moet je het wel even onderbouwen
waarom je het anders wil
I: hmhm
R: en het is ook niet meer de bedoeling dat diegene die ziek is als die terugkomt op dezelfde
voet terugkomt want dan is het altijd gespannen en dan wordt je niet lekker en noem maar op.
Dus die moet haar werkgeluk opnieuw vinden in alles, maar ik vind wel dat je moet overleggen.
‘Ja maar ik weet hoe ze is’, neeee nee daar gaat het niet om
I: nee nee
R: je hebt een doel, je moet een product, dat ik waar je voor betaalt wordt
I: ja ja
R; ja dat vind ik wel dus dat uhm dus da tis nog wel een uitdaging als die straks terug hahaha
I: haha dat maakt het ook een beetje spannend haha
R: ja precies en ik gooi er regelmatig een dosis humor in als ik denk oh jee er moet iemand
ontdooid worden en dat heeft te maken met het aanvoelen van sfeer
I: en daar dan iets mee doen
R: ja nou nee in ieder geval proberen te doorbreken want anders wordt het alleen maar erger
I: ja
R: ja en dat werkt niet
I: en zou u werkgeluk nog verbeterd moeten worden of bent u wel tevreden?
R: nou er zitten hier uitdagingen genoeg want er verandert zoveel iedere keer, het is niet zo
weet je dat je al 5 jaar zegt van ik zit al 5 jaar dezelfde dingen te doen. Dat is niet zo, het
verandert hier met de dag of met de maand. Je zit hier eigenlijk in een leerproces en dat blijf je
eigenlijk in zitten, tenminste tot nu toe. Of het zou moeten veranderen in de toekomst
I: dat is fijn
R: ja dat vind ik fijn ja
I: dus als het zo blijft blij je blij zeg maar haha
R: ja dan blijf ik blij en dan blijf ik hier tot mijn pensioen
I: dat zou mooi zijn haha
R: ja dat zou mooi zijn haha
I: uuuuhm en dan het werkgeluk door de organisatie. Zijn er bepaalde faciliteiten waar
je gebruik van zou kunnen maken als het bijvoorbeeld niet zo lekker gaat en je even een
boost wilt hebben waardoor je je weer prettig voelt?
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R: ja ja er is voldoende aanwezig, heb ik eigenlijk nog nooit gebruik van gemaakt. Alleen van
de massage, dat is dan wel uhh omdat je toch de hele dag achter zo’n beeldscherm zit in dezelfde
houding en noem maar op
I: ja daar krijg je toch last van op een gegeven moment
R: inderdaad ja nou dat dus en je kunt mee gaan wandelen dat je even en dan doen ze ook wat
oefeningen tussendoor. Dat heb ik een tijd gedaan en toen ging de dinsdag eraf en de donderdag
erbij en ik ben donderdag in de middag altijd vrij
I: ja dan ga je niet
R: nee nee ik ga niet zeggen ik ga in mijn eigen tijd lekker een uurtje lopen
I: nee nee
R: dan krijg je wel een half uurtje van de baas en een half uurtje van je eigen tijd dat is dan in
die pauze
I: oh ja
R: dus dat is op zich ook wel mooi en verder zijn er ja je kunt gaan sporten en je kunt van alles
doen met korting weet je wel dus ja ik ja. En dan hebben we nog iemand zo’n
vertrouwenspersoon en uhh ja ik heb daar zelf nooit geen gebruik van gemaakt
I: nee nee maar het is er allemaal wel
R: ja het is er allemaal wel
I: dus je kunt er wel naar toe als er iets is. En je voelt je dan ook goed gesteund dan
R: uhm ja daar ga ik dan wel vanuit ja. Het gevaarlijke is, je zit met allemaal vrouwen bij elkaar,
een cultuur met allemaal vrouwen onder elkaar en dat is uh
I: ja zeker
R: ja en dat vind ik soms nog wel eens jammer want ik heb laatst nog tegen onze directeur
gezegd ja eigenlijk zouden we hier een haan moeten hebben in het koppenhok moeten hebben
I: haha ja maar dat is wel zo
R: je krijgt dan een andere sfeer, andere praat, het is anders met mannen erbij
I: ja zeker zeker
R: maar ja hier hebben we een ICT-afdeling en daar hebben we alleen maar mannen en dat is
ook niet goed hahaha
I: nee het moet een goede mix zijn haha
R: ja dat is ook een dingetje hahaha
I: en met collega’s onder elkaar, voel je je dan ook gesteund mocht er iets zijn?
R: ja ja ja
I: oke dat is fijn
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R: ja je zoekt toch altijd diegene op waarvan je weet die is meer met mij begaan en die zoek je
ook sneller op
I: ja dat is wel prettig want als die er niet zijn is het ook niks natuurlijk
R: ja
I: en is er nog iets wat de organisatie meer of beter kan doen? Iets aan de sfeer?
R: nou sfeer is heel erg lastig, ja sfeer is heel erg lastig. Dat probeert uhm we hebben, toen zaten
we hier nog niet zo heel lang, toen hebben we een keer dat er twee tegenover elkaar en die zaten
heel erg te smiespelen met elkaar en dat is heeel irritant
I: ja zeker
R: en dat ik al 3 keer gezegd had of het op wilde houden, of hardop praten of je mond dicht
houden, die keuze heb je dan. En Nancy hoorde dat en op ene gegeven moment komt Nancy
binnen gevlogen en die heeft er een einde aangemaakt en toen was het ook afgelopen. En ja dat
vind ik wel irritant en ja dat moet je niet doen. Ga naar de gang als je wilt roddelen, want ja het
gebeurt
I: ja het gebeurt
R: ja we zijn vrouwen maar niet uhm. Nee het hoeft niet over mij te gaan dat hoeft niet maar
I: nee maar het idee
R: of moppen, mopperen en dan hoor je dat gemopper en eigenlijk wis tik dan ook wel over
wie het ging, maar dat moet niet en dat hoort niet
I: nee helemaal niet als je de hele dag met elkaar zit
R: en we hebben een collega gehad, ik weet niet of Jacqueline het heeft verteld, maar die is hier
gewoon eigenlijk ja weggepest, daar komt het op neer
I: ja?
R: ja
I: en door dezelfde personen als die er nu nog zitten?
R: ja ja
I: oke en daar is verder ook niet echt actie op ondernomen door uhm
R: nou weet je je kunt het niet bewijzen. Zij had dat zelf moeten doen
I: ja
R: zij had zelf actie ondernemen. En uhm het kan niet zo zijn dat uhm kijk ik ben altijd vrijdag
vrij dus ik maakte dat niet mee op de vrijdag, maar dan is de sfeer is dan anders, dan heb je een
andere sfeer als de rest van de week. Zij werkte dus wel op vrijdag en dat er uhm soms op
vrijdag en dat is dus ook met die ene die langdurig ziek is die werkte ook vrijdag, dat er
momenten zijn en daar bedoel ik niet mee 5 minuten, 10 minuten, een uur, dat er niks tegen je
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wordt gezegd dat je eigenlijk volledig wordt genegeerd. Dat hou je lang vol, maar op een
gegeven moment niet meer
I: nee nee
R: maar ik weet dus niet, zij kan daar dus wel mee bij Nancy zijn geweest. Soms ben je ook
bang voor jouw baan
I: ja ja
R: ja het heeft altijd een beetje twee kanten. En dat is eigenlijk ook wel en toen werd er een
andere baan aangeboden aan haar, en toen dacht ze eerst ik moet het niet doen ik moet het niet
doen, maar op een gegeven moment zei ze ik heb het gedaan ik ga ik heb een andere baan. Maar
ze zou nooit in het volle 100 zeggen, het komt daardoor. Ik heb nog weleens contact met haar
maar, maar ze zegt niks. Ik vind dat echt erg
I: ja dat is niet fijn
R: maar het vervelende is, je kunt er de vinger niet op leggen
I: nee nee
R: en je hebt sommige mensen, als je het wel probeert, as ik tegen jou zeg van goh dat vind ik
niet zo prettig of dat heb je niet zo fijn gezegd of weet ik veel wat dat probeer ik dan nog
allemaal te zeggen, maar dan zeggen ze gewoon ‘ja maar zo heb ik dat niet bedoelt’
I: ja dat is typisch vrouw haha
R: ja en nee dat is nee zo heb ik dat niet bedoelt nee echt niet. En dan denk ik ja flikker op
I: ja dan proberen ze zichzelf schoon te praten
R: ja dat vind ik zo ja en als dat met alles gebeurt kun je de vinger er nooit opleggen
I: nee
R: nee. En Nancy moet natuurlijk ook het, Nancy kan niet zeggen tegen iemand ik heb van
horen zeggen, dat kan niet
I: nee dat kan niet
R: nee. En zij is hoofd van de afdeling en soms denk ik als hoofd van de afdeling moet je je
soms wat pittiger opstellen en soms moet je gewoon de baas spelen omdat je dat bent
I: ja soms moet dat gewoon helemaal met vrouwen
R: je moet dingen afkappen en zeggen nee zo gaan we het doen en niet anders. Ja soms moet
dat
I: ja
R: ik dek als ik hier hoofd van de afdeling was geweest dan jaa ik zit wel eens met krullende
tenen dat ik denk ooooh
I: ja ja dat kan ik mij wel voorstellen ja. Nou ja ik heb eigenlijk geen vragen meer
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R: neee
I: heeft u nog iets waarvan u zegt dat wil ik nog toevoegen of
R: ja ik had gezegd dat je jij moet zeggen, maar dat schijnt moeilijk te zijn haha
I: oh ja sorry ja zo ben ik opgevoed haha
R: dan voel ik mij meteen zo oud haha, nee maar het is goed. Maar jij zit niet meer bij het
vervolg dan? Of wel?
I: uuhm weet ik nog niet
R: nee nee
I: in ieder geval die mevrouw die erbij was wel
R: jaja
I: en het ligt er ook aan wanneer het is. Ik ben natuurlijk ook aan het afstuderen dus hoe
dat allemaal loopt weet ik ook niet dus het ligt er ook aan wanneer dat allemaal is
R: ja het zal in september zijn als iedereen een beetje terug is van vakantie
I: ja precies. En ze wilde nog iets anders met mij doen dus
R: ja zou leuk zijn want dan komt ook het vervolg en dan heb je ook een beeld van de hele
groep
I: ja dat lijkt mij wel heel interessant maar dat weet ik nog niet
R: ja dat zou leuk zijn

7.6.7 Interview 7

I = Interviewer, R=Respondent

I: Uhm het zal in grote lijnen wel een beetje overlappen met de sessie, maar dan wel
speciaal voor u.
R: Zeg maar je en jij hoor.
I: Sorry, dat zegt iedereen maar dat ben ik zo gewend. Ik ben heel netjes opgevoed thuis.
R: Ja ik ook wel, wij zeggen tegen onze oudere werknemers zeg ik ook u en zeggen ze ja nou.
I: Ja ik ga het proberen hahaha. Ik heb het eigenlijk opgebouwd uit 4 delen.
R: Ja
I: Eerst een beetje persoonlijk persoonlijke informatie, werkgeluk in het algemeen, over
de sessie en werkgeluk binnen de organisatie. Dus allereerst, hoe bent u hier terecht
gekomen? Wat heeft u voor opleiding gedaan en waar bent u nu uh je haha zo al mee
bezig?
R: Uhhm ik heb gestudeerd aan de hbo, personeel en arbeid heb ik gedaan, de ouderwetse ANA.
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Uhm wij gaan werken, ben afgestudeerd in het land van Ooit op arbeidsomstandigheden en kon
daar blijven werken. En ben vanuit daar destijds was er een vacature bij Akzo toen dacht ik nou
als ik echt een goede move wil maken dan moet ik bij Akzo gaan werken.
I: Haha ja
R: Daar heb ik 3 jaar gewerkt. Dat was verder heel erg boring want het is heel gestructureerd
I: Strak
R: strak bedrijf, maar het stond heel goed op mijn cv en uhm toen ben ik in de zorg terecht
gekomen, in de gehandicaptenzorg gewerkt daar heb ik 6 jaar gewerkt en dat vond ik veel
leuker. En daar was ik een beetje klaar en toen ben ik 10 jaar geleden ohhhhhhh
I: Hahaha
R: Ben ik hier terecht gekomen. Maar ik heb wel doorgestudeerd. Dus ik heb nog een jaar
rechten gedaan, arbeidsrecht voor hier de rechtenstudenten. En uhm projectmanagement en
vorig jaar mijn studie bedrijfskunde afgerond.
I: Oke
R: Uhm post hbo heb ik bedrijfskunde gedaan en ben nu ook bezig met HR analytics.
I: Ohja wat leuk
R: Dus heel erg de cijfermatige kant dus ja dus van ons clubje ben ik de cijfer ben ik de man
I: Van de cijfertjes
R: waarvan de data is dus ik ben gek op onderzoeken en data-analyses en dat soort dingen.
I: Ja leuk
R: Dus dus ja en heb tot voor 1 januari altijd gewerkt voor het geografische gebied Maas en
Waal dus alles in Maas en Waal thuiszorg alles bij elkaar wonen in de zorg dus onder andere
voor directeur Hans Vos, daaruit ook dat ik Wim kende en het hele model van vertrouwen soort
van erkenning dus dat kende ik allemaal al alleen door reshopping werk ik nu voor de hele wijk
voor de hele stroomwijk verpleging dus een hele andere dus eigenlijk heb ik een nieuwe baan
binnen mijn eigen bedrijf binnen mijn eigen organisatie.
I: Leuk, dus heel veel gezien hahaha. En werkgeluk hoe zou je dat omschrijven, wat houdt
dat voor jezelf in?
R: Dat je niet met tegenzin naar je werk gaat.
I: Mm
R: Dat is denk ik werkgeluk en nou ja dat je er voldoening en erkenning en noem maar al die
dingen ik denk dat zo lang je het niet ziet als een noodzakelijk kwaad om de hypotheek te
moeten betalen haha vind ik dat een heel hoog haalbaar doel.
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I: Ja ja ja nou ja tegenwoordig wel uh dus het is wel belangrijk om te ervaren, ja. En
ervaar je dit ook op dit moment? En in hoeverre?
R: Uhhhm jawel ik ervaar dat wel door de reshuffeling en de nieuwe directeur en de uhm is dat
heel raar dat je een nieuwe baan hebt in een bestaande context dus dus dus de ik werk hier al
10 jaar jullie kennen me toch.
I: Het voelt als een nieuwe.
R: Ja ja dus het is een hele hele dubbele.
I: Ja
R: En ik werkte heel graag voor Hans, dus dat was een hele fijne directeur om voor te werken.
I: Maar moest je hierheen?
R: Ja ja uh nee moest we werden verdeeld we hebben gezegd wat we wilden uhm alleen uhm
uhm de de de puzzel viel ook zo op zijn plek. Dus ik kan niet zeggen dat ik moest maar uhm ik
kon niet blijven waar ik zat hahaha.
I: Ja ja ja ja een beetje van beide.
R: Dus dus dus dat was uhm ja dus ik denk ik heb er gewoon een jaar voor nodig om het eigen
te maken.
I: Ja snap ik ja, dus het kan ook nog wel een beetje verbeterd worden.
R: Jawel.
I: Maar heeft het vooral te maken met wennen nog?
R: Wennen opnieuw positie krijgen uhhm andere vraagstukken uhhhm Hans was heel erg op
HR daagde heel erg uit op op op inhoud dus dit soort dingen wat jij nu doet he dat werkgeluk
daar ben ik ook mee bezig en dat was ook normaal gesproken zou ik dat gedaan zou ik daar
veel meer nauwer bij betrokken zijn geweest alleen nu was ohnee het is niet voor mij het is van
Gerdien en dan moet ik het loslaten en
I: Ja hahaha
R: Dus de inhoudelijke uitdaging die die is anders.
I: Ja maar wel aanwezig nog?
R: Jawel maar anders anders dan dan dan voor Hans.
I: Ja het is even wennen misschien. En die sessie ik ken het natuurlijk al maar uhm ook al
eerder zelf gespeeld of dat niet?
R: Uhm nou ik dacht van wel maar ik heb hem een aantal keer gespeeld voor de
inzetbaarheidskaart.
I: Oh oke.
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R: Ik heb een aantal keer contact gehad Sietse over de koers en ik heb hem geprobeerd binnen
te halen voor de duurzame inzetbaarheid. En uhm toen heb ik gezegd god ga een eigen kaart
maken of kijk maar eerst hoe dat werkelijk gaat dus dus haha willen we wel weten wat eruit
komt. Dan zeggen we we zoeken een instrument wat teams kan helpen en moeten dan weer 3
dingen naast elkaar laten bestaan. Dus dat ja.
I: Dat kan altijd nog.
R: Nou ja goed nee nou ja kijk ik naar duurzame inzetbaarheid en werkgeluk en volgens mij is
werkgeluk ook duurzame inzetbaarheid weet je.
I: Ja uiteindelijk ja
R: Ik denk dat als je iets hebt wat mensen in de stand zet om na te denken van goh waar sta ik
wat wil ik en wat doe ik en zo zie ik het instrument. Of het dan per se over duurzame
inzetbaarheid gaat of zolang jij nadenkt over goh wat doe ik waar sta ik en ben ik nog blij met
wat ik doe of moet ik wat anders doen dan werk je daaraan.
I: Ja
R: Dus dan ga je voorbij de het ouderwetse woord employability
I: Ja niet ouderwets hoor ik heb er net nog een vak over gehad haha dus niet heel
ouderwets.
R: Hahaha nee nou ja daar zie ik het dus en vandaar dat ik erin in wel vertrouwen in heb dat het
wel een toegevoegde waarde kan hebben.
I: Ja dus dat is misschien het belangrijkste dat je echt em em even stilstaat bij bij hoe je
in je werk staat eigenlijk.
R: Ja dat ja ja en he uh ja en wat maakt mij nog wel blij.
I: Ja ja het is vaak alleen maar negatief waar je op focust natuurlijk dat is wel uhhhm
heeft de sessie dan ook specifiek iets opgeleverd al is het inzicht in elkaar of of?
R: Nee niet niet niet echt uhm omdat uhm we als team denk ik ook uhm nee
I: Haha nee dat kan en weet u nog wat de verbeterpunten waren aan het einde van de
sessie?
R: Nee
I: Nee
R: Nee dat weet ik niet meer, want want daarna hebben we het heel erg over Cees gehad en dat
heeft meer indruk gemaakt dan die verbeterpunten zal ik maar zeggen.
I: Ja
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R: En daar ben ik mee weggegaan dus dus voor mij is dat heeft dat het spel wel opgeleverd dat
dat we een goed gesprek met Cees als collega hebben gehad en ohjee wat gebeurd daar. Dus
vandaar dat ik die verbeterpunten volgens mij, ja nee.
I: Nee en ja dat gesprek met Cees dan, maar is daar verder al iets gedaan waar je daarover
na hebt gedacht van goh.
R: Nee nee nee nou ja dat stukje zitten we in uhh in een ander proces daarover dus dat dat loopt.
I: Mm oke. En deze organisatie stuurt op werkgeluk. Zijn er faciliteiten waar je gebruik
van kan maken om je echt lekker hier te voelen bijvoorbeeld?
R: Uhm nou wat wat uhm hebben we tegenwoordig een providerboog waarin het heel erg gaat
over verzuim over preventief verzuim uh op casuïstiek niveau gebruiken wij het talent
motivation assessment de TMA. Dat is een een persoonlijkheidstest met uhm beroepskeuzetest
zitten een aantal testen aan en uhm ik ben daarvoor gecertificeerd assessor als en ik neem die
ook regelmatig af. Dus als ik mensen tegen kom van goh ik wil wel wat anders of waar loop ik
tegen aan dan kan ik met zo’n thema. Waar sta je en wat kun je en en wie ben je. Dus dat en
daarna is het ook weer uh dan gaan mensen ook weer concern dus dat eh.
I: Ja en zou er nog nog meer gedaan kunnen of meer expliciet?
R: Ja ik denk dat het dan veel meer over awareness gaat bij medewerkers dan dan dat je kunt
dingen op de plank leggen maar zon awareness bij medewerkers dan zij toch echt na moeten
gaan denken over he ik ben ben nu 63 of ik ben 62 of ik ben 56 en shit ik moet nog 12 jaar oeps
hoe gaan we dat doen. En dan kijkt iedereen naar de werkgever maar uhm ja volgens mij gaat
het veel meer over awareness dat je dus ook je leven anders moet leiden dat je dat je dat je dus
je niet naar de 65 moet slepen want dan A kan het zijn dat je nog 3 jaar moet.
I: Ja
R: haha hallo en en hoe ga je dan dan doen en en en dus dus dus dus ik heb niet zo het idee dat
het met instrumenten instrumenteel op te lossen is.
I: Nee maar misschien met met meer persoonlijke gesprekken of wat dan ook.
R: Ja.
I: Maar wel vanuit eigen de behoefte misschien.
R: Ook van eigen behoefte maar ook de gesprekken hoe leid jij je leven nu uhhhhm je praat dan
ook over vitaliteit en je praat over veerkracht. Dingen die je je die die ook in je privé invloed
hebben op je werk dat ligt steeds dichter bij elkaar.
I: Ja
R: En de werkgever vraagt ook veel meer van de werknemer ook in zijn privé dus ik ik heb daar
niet zomaar een antwoord op maar ik ik uhm ik denk nog niet dat we daar zo ver zijn.
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I: Oke en zit er nog wel toekomst in dan?
R: Waarin
I:

Nou

ja

in

het

werk

prive

misschien,

is

daar

meer

op

te

sturen?

R: Nou ja kijk wat we hebben is dan praat ik heel even voor eigen parochie, mijn mijn scriptie
voor bestuurs uh bestuur voor dinges ging over functie creatie, bedrijfskunde, ging over functie
creatie he dus job crafting uhhhm omdat ik daar de boel een beetje op aan het inrichten ben. Ik
heb namelijk wel een ienie minie pilotje of oefening heb gedaan van dus die medewerker die
dus komt en zegt ja ik moet nog 4 jaar en zegt ik trek het niet meer met die computer en ik vind
het allemaal te veel maar wat wel hele goede verzorgende zijn. Dus we hebben gezegd we
hebben altijd gezegd je moet alles doen he je moet gewoon we hebben hier een
functieomschrijving hier staan 4 kantjes vol taken, daar moet je allemaal aan kunnen voldoen
en als je dat niet kan, jammer. En nu gaan we veel meer richting oplossingsgericht organiseren.
Maar dat is op echt heel miniem op heel erg op microniveau. Na die awareness van he moeten
we toch niet aan die functie sleutelen dat we toch taken eruit halen en zeggen dat kan je wel dat
kan je niet dus ik denk dat dat een stukje dat dat functie creatie maar goed dat praat natuurlijk
enorm voor mijn eigen scriptie haha.
I: Ja ja nou ja
R: Uhm wel een een onderdeel kan zijn een een maatregel die helpt om mensen lang aan het
werk te houden want we kunnen de mensen ook niet missen we willen ook niet he ik bedoel
iemand kan wel zeggen ik trek het niet op mijn 62e dus ik ga met vroegpensioen maar we hebben
ook de mensen nodig dus dus dus ja.
I: Nou ja wie weet over een poosje
R: Nou ja we hebben nu een mevrouw die nog 2 jaar moet en die zegt ja ik ga toch over 2 jaar
goed weg.
I: Ja dat is ook prettig.
R: Omdat ik bepaalde taken niet meer hoef te doen en ik kan gewoon dat doen wat ik wil.
I: Ja toch het geluk dat je misschien ehh nou ja wel met plezier naar je werk blijft gaan.
R: Ja
I: Ik heb eigenlijk niet zo heel veel interessante vragen meer.
R: Oh
I: Ja het was kort maar krachtig ja.
R: Oke wat wat uhm waar kom je nu nu denk je op uit? Uhm in je je want dit was nu he want
Alex heeft toen gezegd dit project was niet helemaal dacht ik hij miste nog een stukje
wetenschappelijk ondergrond om te zeggen van dit instrument draagt ook daadwerkelijk bij aan
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werkgeluk.
I: Ja uhm het is waarschijnlijk
R: Je mag hem wel uitzetten

7.6.8 Interview 8

I = Interviewer, R=Respondent

R: dus dit is allemaal ten behoeve van jouw onderzoek?
I: ja ja het hoort allemaal bij elkaar. Het is ook een beetje gebaseerd op nou ja onderzoek
wat ik al heb gedaan, literatuur, over bepaalde elementen die de werking van het spel
kunnen beïnvloeden eventueel. Ik heb het interview eigenlijk opgedeeld in vier delen;
achtergrondinformatie over uzelf, werkgeluk in het algemeen, over de sessie en over
werkgeluk in deze organisatie. Dus allereerst het makkelijkste gedeelte over uzelf, hoe
bent u hier zoal terecht gekomen, wat heeft u voor een opleiding gedaan en waar houdt u
zich hier zo al mee bezig?
R: oke oke uhm wat heb ik gedaan. Ik heb eerst vwo gedaan, toen uhm wilde ik in ieder geval
éen ding en dat was in ieder geval niet naar school meer haha. Ik was daar klaar mee en toen
kon je nog in militaire dienst en dat heb ik gedaan, dat kostte me twee schooljaren en de periode
daarvoor en daarna heb ik gewoon in de bouw gewerkt en in de fabrieken en toen na twee jaar
ben ik toch maar weer iets gaan doen en toen ben ik de heao gaan doen, ik deed de sociaal
juridische afstudeerkant, ik heb gekozen voor personeel en organisatie dus dat was het
aangename en toen ik eenmaal de keuze had gemaakt voor die P&O variant, toen fietste ik zo
door de opleiding heen. Ik weet nog dat ik, je moest, je had eerst een brugjaar want ik wist nog
steeds niet wat ik wilde doen en wat ik wilde worden
I: haha dat is ook moeilijk
R: ja en ik dacht ik moet toch iets doen, nou dan maar de heao zeg maar. In het eerste jaar had
je een brugjaar en na het eerste jaar ging je naar voorlichtingen voor studierichtingen heette dat
toen zoals bedrijfsinformatie, bedrijfseconomie, commerciële economie en ook economisch
juridisch en toen zat ik daar en toen vertelde iemand wat je met economisch juridisch kon doen
en daar had je ook weer verschillende afstudeerrichtingen en éen daarvan was dus personeel en
organisatie en ik dacht hé dat lijkt mij wel wat. Dus toen heb ik daarvoor gekozen en daarbij
dus ook voor de P&O variant en ja dat was ja zo werkt het bij mij tenminste, als mijn interesse
ergens voor ligt dan gaat het heel makkelijk. Dus zo ben ik zo heb ik dat dus gedaan. Ik heb
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stagegelopen in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel, zo ben ik in aanraking gekomen met de
zorg.
I: dus vrij snel al wel
R: ja ja al vrij snel. Bij het derde jaar stage halfjaar dat heb ik daar gedaan. Toen vroegen ze het
vierde jaar nee in het vierde jaar kon ik ook de afstudeeropdracht daar doen en toen ontstond er
een vacature en toen vroegen ze wil je niet werken. Dus ik heb het laatste halfjaar gecombineerd
met al vast werken. Dat was meer in de uitvoerende werkzaamheden van P&O, werving en
selectie en arbeidsvoorwaarden. Nou zo ben ik, ik ben er echt ingerold daar via mijn stage
I: ja fijn
R: ja en ik was een jonge hond zeg maar en dat vond men leuk, ze wilden daar er was een
manager die mij dat wilde leren, dat vak wilde leren. Ik ben dan ook na twee jaar doorgegroeid
naar P&O adviseur dus echt alle taken van de P&O. Dus ik heb niet alleen mijn start daar
gemaakt maar ik heb me ook mogen ontwikkelen tot een P&O adviseur functie. Toen ik daar 5
jaar gewerkt had vond ik het leuk maar ook tijd voor wat anders. Ik vond de zorgsector toch
wel erg leuk en toen heb ik gesolliciteerd bij Habicura heette dat toen, hier, en dat is later weer
via fusies ZZG geworden
I: ja ja ja
R: dus ik ziet hier ook alweer 18 jaar
I: oke
R: dus dat is al heel lang, dus ik ben heel trouw aan de organisatie
I: haha ja dan doen ze toch iets goed
R: he jaaa ik vind het een mooie organisatie. En de keuze voor de zorg is een hele bewuste
keuze. Ik uhm ik heb in ieder geval het idee dat ik een bijdrage lever aan het verbeteren van de
ouderenzorg en daar heb ik wel mijn passie voor. Ik zou dit werk niet kunnen doen binnen een
fabrieksomgeving of iets dergelijks, want weet je dat ik uhm ik nee ik voor mij, mij geeft het
voldoening om werk te doen wat ertoe doet
I: dat is misschien ook een stukje werkgeluk in
R: ja daar zit zeker ook werkgeluk in dat heb je goed. Ja ik moet dat wel, ik zou dit niet kunnen
in een mini marsjes fabriek. Dan sta je elke ochtend nou ja dan ben je elke ochtend maar bezig
met dat je elke dag goedkopere mini marsjes maakt en ja daar help je niemand mee
I: nou ja haha nee nee
R: nee ja ze zijn lekker, maar ja haha
I: hahaha
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R: nee maar dat is voor mij echt wel, het product is voor mij van belang. Uuhm dus ja zo ben
ik hier ingerold en die ouderenzorg dat vond ik dat is een heel kwetsbare sector en zeker zo’n
15 jaar geleden en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi en wat ik het mooiste vond aan mijn vak
is ook dat in de ouderenzorg levert 80 tot 90% van het eind, de kwaliteit van het eindproduct
wordt door mensen gedaan dus je hebt als P&O adviseur ook meer invloed op het eindproduct
en dat heb je in een fabriek niet waar de machine vooral
I: dus voor de mensen
R: ja en dat vind ik mooi
I: ja dat kan ik mij voorstellen. Dus onder andere het doen van iets dat ertoe doet is een
stukje werkgeluk, maar zit er ook nog iets anders in? Is er nog iets anders dat eraan
bijdraagt?
R: sowieso ik vind het heel leuk om tussen de mensen te zijn, veel gesprekken, en juist die
afwisseling want tuurlijk moeten wij op ons computertje dingen doen maar wel dat, want
vandaag heb ik bijvoorbeeld weinig afspraken en dat vind ik een beetje uhh
I: saai
R: ja saai. Af en toe is het wel leuk maar meestal vind ik het saai dus ik vind het heel leuk om
op die werkvloer, met die medewerkers, met die managers te kijken
I: dus echt dichtbij staan
R: echt dichtbij staan. Ik probeer ook zoveel mogelijk mijn afspraken buiten de deur te doen,
bij de huizen. Ik ben eigenlijk zoveel mogelijk bij de huizen. Als ik dan in zo’n huis loop dat
vind ik ook gewoon leuk. Dan word je aangesproken door medewerkers en door bewoners en
dan voel ik ook weer en dan weet ik ook weer waarvoor ik het doe dus ik moet die binding
houden. Op een gegeven moment konden wij de keuze maken tussen wijkverpleging en de
huizen en toen koos ik meteen voor de huizen, want de wijkverpleging ja, daar kun je niet
naartoe
I: en hoe zie ik dat dan voor me huizen, om echt ernaartoe voor de medewerkers?
R: uhhh ja als er een afspraak is tussen een medewerker en een manager en ze vrgen of ik daarbij
kom dan voer ik dat altijd op locatie
I: ah oke op die manier
R: dan kun je ook gewoon een beetje erbij betrokken zijn en dat vind ik gewoon leuk
I: haha ja snap ik
R: dus dat stukje is voor mij van belang en ik vind het ook belangrijk dat ik mijn eigen tijd goed
kan indelen. Ik ben vanochtend begonnen pas om een uur of 9 als de kinderen allemaal de deur
uit zijn op mijn gemakje en ik ga op tijd weer weg, rond half 5, want mijn vrouw is later
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I: dus lekker koken
R: ja dan ga ik om half 5 weg en dan hoef ik aan niemand verantwoording af te leggen
I: oh dat is lekker ja
R: ik zet wel eens in mijn agenda later beginnen of uh eerder weg zodat ze dat weten, maar ik
hoef dat niet te vragen. Dus dus en die vrijheid vind ik heel fijn zodat ik het goed kan
combineren met thuis, dat zorgt ook wel voor werkgeluk. En ik kan ook als het moet als ik een
afspraak heb om 10.30 in Wijchen, ik woon in de buurt van Wijchen, dan werk ik eerst een paar
uurtjes thuis, dan ga ik daarheen en dan kom ik hier naartoe weet je dat kan allemaal
I: heel veel vrijheid
R: heel veel vrijheid om mijn tijd in te delen
I: heel prettig lijkt mij dat. Uhmmm
R: is dit een beetje de bedoeling? Is dit een beetje een antwoord op jouw vragen?
I: ja ja zeker anders had ik het wel gezegd haha. Ik vind het altijd heel interessant om te
horen wat iedereen zoal drijft en wat iedereen gelukkig maakt
R: ja, het werk vind ik leuk, ik vind het product leuk en ik vind het, wat ik ook leuk vind is mijn
collega’s. Ik voel mij heel erg thuis hier, ik kan mijn gekkigheid weet je ik kan alles ik ben hier
helemaal mijzelf en dat vind ik ook wel heel fijn
I: dus echt een tweede huis haha
R: ja als een tweede huis, ik ben hier ook echt mezelf. Ze weten wat ze aan mij hebben uhm
dus ik hoef me niet, ik doe me niet anders voor dan ik ben
I: dat is ook wel prettig
R: en daarom is ons werk ook wel heel makkelijk. Als je doet wat je uhm nee ik ik hoef me niet
anders voor te doen en ik weet ook wat ik wel kan en wat ik niet kan en dat is inmiddels ook
wel geaccepteerd hier bij mijn team hebben ze dat geaccepteerd en ook mijn klanten en de
directeur ook ze weten dat kan Titus goed dus dat vragen we hem en dat kan Titus niet goed en
dat vragen we hem dus ook niet. Dus ik creëer ook mijn eigen leuke werkfunctie
I: als ik het zo hoor dan zit u hier wel goed op uw plek
R: ja ik ben heel gelukkig en daar ben ik sowieso goed in haha ook in mijn leven. Ik zeg altijd
tegen mijn vrouw ik ben heel goed in gelukkig zijn, ik ben niet in veel dingen goed, maar wel
in gelukkig zijn.
I: hahaha. Dan gaat de rest misschien ook meer vanzelf natuurlijk haha.
R: ja want het gaat dan vanzelf, als je jezelf kunt zijn, als je iets doet wat je kunt doen, als je je
natuurlijke talent hebt want ja je krijgt ook gewoon mee wat je meekrijgt. Als je je natuurlijke
talenten in kunt zetten, dan vind je het werk ook niet moeilijk
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I: terwijl het best wel moeilijk is soms
R: dat zullen anderen vinden, maar ik niet nee
I: en als we even terugkijken naar die sessie, wist u van tevoren wat we gingen doen en
wat de bedoeling was?
R: nou ik kende het al, ik heb het al een keer gedaan
I: oh echt waar
R: ja ja al een paar jaar geleden
I: en hoe stond u er tegenover?
R: toen of nu?
I: toen, nu of allebei in het algemeen
R: ik stond er net zo open tegenover van we zullen het eens gaan zien. Ik had geen
verwachtingen of een vooroordeel over datgene. Robert vraagt of ik mee wil doen en dan doe
ik dat braaf haha
I: heel braaf haha
R: ja nee dat is uh
I: en wat is dan het belangrijkste wat u uit die sessie mee heeft genomen, al is het een
inzicht of of?
R: wat ik wel uh wat ik wat mij bij is gebleven is dat dat het zo op tafel kwam dat Cees niet
happy was. Dat is mij bijgebleven en daar heb ik het nog wel een keer met hem over gehad en
met Gertine gehad. Ik heb pas nog een bijeenkomst gehad en ik vind dat niet fijn voor hem dat
hij nu niet zijn werkgeluk heeft zeg maar. Dus dat is mij vooral bijgebleven en voor mezelf, ik
vond het best lastig, lastige vragen. Misschien ja soms moesten we ook echt zoeken van wat
bedoelen ze precies en toen dacht ik ook wow kun je dit wel doen bij uitvoerende medewerkers
als wij al niet helemaal goed snappen wat ze bedoelen dan vraagt dat ook veel van een
speleleider.
I: nee misschien ja het was ook niet helemaal goed liep natuurlijk
R: hoe bedoel je?
I: omdat ik het eigenlijk helemaal niet zelf zou doen. Die meneer die zou komen zou wat
meer uit hebben kunnen leggen
R: ja ja ik denk dat dat ja een goede spelleider uh heet dat spelleider?
I: ja ja
R: ja een spelleider is wel van belang heb ik gemerkt want we vroegen ook aan jou van is dit
de bedoeling
I: ja precies
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R: een ervaren spelleider zou het voor ons ook wel makkelijker maken
I: ja ik heb het éen keer eerder gezien en heb het boek wel gelezen dus ik wist wel waar ik
het over had
R: ja dan snap ik het ja
I: maar om jullie nou helemaal mee te nemen dat vind ik lastig
R: nee nee dat was wel zeer welkom geweest denk ik
I: ja dat kan ik me voorstellen
R: dan was het ook effectiever en efficiënter geweest
I: maar desondanks was het wel zinvol om over dat allemaal na te denken?
R: ja zeker het is nooit verkeerd om over werkgeluk na te denken, dat kan geen kwaad, het is
altijd goed om daarbij stil te staan
I: en aan het einde, het laatste puntje, waren de verbeterpunten. Kunt u nog herinneren
wat daar gezegd werd?
R: en dat was voor ons allen of?
I: ja
R: jawel je moest iets wat je meteen aan moest gaan werken of zoiets? Dat he? Dat was de
afsluiter he?
I: ja dat klopt. Volgens mij was het iets met overzicht creëren
R: ik weet niet meer wat het was
I: nee ik ook niet precies
R: en ongeveer?
I: volgens mij uhm, meer duidelijk hebben voor jezelf wat de bedoeling was, maar ik weet
niet precies meer volgens mij was dat van Cees volgens mij
R: ik weet het niet meer, ik weet het echt niet meer. Dan is het niet goed blijven hangen
I: nou wat vooral is blijven hangen is dat hij zich niet zo prettig voelde
R: nou nee dat vind ik niet leuk want ik mag Cees heel graag en ik snap dat hij in zijn positie
niet fijn is. Dus ik vind dat ik dan als collega, ook al is het mijn leidinggevende, moet ik wel
kijken wat kunnen we eraan doen, een beetje zorg voor elkaar
I: dus in die zin heeft u er wel iets meegedaan?
R: hij?
I: nee jij
R: ja ja want ik ben erheen gegaan van hoe zit het en ik snap het. Niet heel diepgaand maar ik
kan er wel, hij weet dat wij het vervelend vinden. We hebben ook erop aangedrongen, ook bij
Will Jansen zorg voor duidelijkheid. Cees heeft duidelijkheid nodig dus zorg daarvoor
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I: dat is ook iets natuurlijk. En als we kijken naar werkgeluk in de organisatie, heeft u
dan het idee dat er bepaalde faciliteiten zijn als je zegt van joh ik zou me toch nog wat
lekkerder willen voelen?
R: hmm faciliteiten
I: bijvoorbeeld het gesprek met iemand aangaan
R: dus uhm, kijk als mensen niet goed op hun plek zitten, zeg maar, en daardoor geen werkgeluk
vinden en dat komt op tafel dan worden wij nog wel eens gevraagd om mee te denken. Dus als
je het hebt over instrumenten dan kunnen wij ook dat instrument zijn om mee te denken, om
iemand, om erachter te komen waar zit het hem in en wat kunnen we eraan doen. Ik ben,
ontwikkelgesprekken zit ik nu bij, die heb ik al 80 keer gevoerd de laatste maand, misschien 60
de laatste maanden. Dan wil ik wil weten van zit jij op je plek in deze functie, in dit team, op
die locatie. Daarop bevraag ik die mensen. Dus zit je op de goede plek in je functie, in dit team
en deze woningsoort. En bij 80/90% is dat zo, maar ij die 10/15% die twijfelt zaait vraag ik wel
door, van waar zit het hem wil je eens ergens anders kijken, in een ander huis er is misschien
ligt het aan het team, aan het soort werk, aan de zorgstroom of ligt het aan de cliëntendoelgroep,
dus. Door het instrument van die ontwikkelgesprekken, is een instrument en daarmee proberen
we wel het werkgeluk bij die medewerkers te verbeteren.
I: en als je het zelf nodig zou hebben?
R: als ik mijn werkgeluk… ja dat doe ik zelf. Als ik het niet naar mijn zin heb ga ik weg, denk
ik. Nouuuu ik creëer, ik ben wel, wat ik net al zei, ik heb wel dermate in een positie
gemanoeuvreerd zelf zodat ik niet de dingen hoef te doen die ik niet leuk vind om te doen. Dus
dan ben je ook zelf aan het zoeken naar je eigen werkgeluk. Bijvoorbeeld ik ben geen lange
termijn denker, ik ben geen strategischer denken, ik ben ook geen strategisch adviseur, dat vind
ik ook helemaal niet leuk, ik ben geen stukken schrijver. Weet je sommige mensen vinden het
leuk om in een kamertje dingen te schrijven, maar daar maak je mij niet blij mee. En dat weten
ze, dat zeg ik dan ook ik doe op die manier ben je zelf ook wel verantwoordelijk voor je eigen
werkgeluk. Als je maar dingen blijft doen die je niet leuk vindt, dan moet je weg gaan of
zeggend at wil ik eigenlijk helemaal niet. Je moet eigenlijk gewoon zelf je invloed daarop
uitoefenen. En je hebt de regie over je eigen geluk denk ik. Mensen moeten niet zielig en
ongelukkig zitten zijn. Je moet zelf zorgen voor je geluk, ook je werkgeluk.
I: uuuhm ja ik heb eigenlijk niet zo heel veel leuke vragen meer haha. Is er nog iets
waarvan u zegt dat moet er nog even bij vermeld worden
R:

uhm

nee.

Was

dit

ook,

heb

je

hier

iets

aan?

I: ja het gaat mij erom om er een beetje achter te komen van uhm ja hoe zeg ik het netjes
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R: mag ook niet netjes
I: nou ja wat drijft jullie hier, voel je steun in de organisatie, van elkaar, want als je je niet
gesteund voelt, kun je je werkgeluk ook niet zozeer ja wordt misschien wel verbeterd door
het spel maar dan wordt het lastig om het op lange termijn vast te houden
R: ja het is wat het werk inhoud, de regelruimte, het product en je fijn voelen met je collega’s
en je team. Die zijn voor mij, die maken dat het dat zijn wel de dingen die voor mij van belang
zijn. En ja kijk je kunt met de ene beter opschieten dan de ander
I: ja maar dat is altijd
R: dat heb je altijd. En kijk Gertine en ik, al jaren werken wij samen bij wijze van. We hebben
ook zoiets met een dolletje van we gaan niet weg zonder de andere bij wijze van spreken. Wel
met een grapje natuurlijk maar wij zijn wel ja, we hebben een goede relatie en dat vind ik fijn.
Met de een wat minder dan met de ander maar goed
I: ja dat hou je altijd natuurlijk
R: ja?
I: ja super

7.6.9 Interview 9

I = Interviewer, R=Respondent

R: even kijken of het echt alleen de receptie is. Goed!
I: nou ik heb het eigenlijk opgebouwd uit 4 delen
R: ja
I: eerst een beetje over uzelf, functie hier, hoe u hier zo terecht bent gekomen
R: hahaha
I: haha
R: wat doe je hier?!
I: ja waar ben je allemaal mee bezig haha. Dan over werkgeluk in het algemeen een beetje,
dan over de sessie van 2 weken terug alweer
R: is dat alweer 2 weken? Ja!
I: ja! En dan over werkgeluk in en door de organisatie. Dus allereerst hoe bent u hier zo
terecht gekomen, wat heeft u gestudeerd en waar houdt u zich nu mee bezig?
R: ja heb je hem aanstaan?
I: ja
173

R: ik ben hier terecht gekomen, na mijn middelbare school heb ik de verpleegkundige opleiding
gedaan en toen heb ik in het Radboud gewerkt
I: oke
R: toen moest ik daar weg want ik was en ben heel erg allergisch, ik zat onder het eczeem. Dus
ze zeiden je moet je laten testen, dat heb ik gedaan en toen bleek dat ik MRSA had. En toen
dachten ze nog nou die gaat niet meer weg. Dus toen had ik allemaal proeven en behandelingen
en dat soort dingen
I: ja
R: en toen zeiden ze nou ja je mag niet meer werken als verpleegkundige, alleen nog op
dermatologie, met huidziekten en zo. Dat vond ik veels te saai en ik dacht dat ga ik echt niet
doen. Ik werkte altijd op de chirurgie dus dat is uh
I: oh ja dat is wel een stapje terug
R: ja dat is een andere ja precies. Toen uhm heb ik mij laten testen en daar kwam dit vak uit en
toen zei ik dat ga ik echt niet doen want die mensen zitten 3 hoog achter en die weten helemaal
niet hoe het gaat dus dat ga ik niet. Maar toen zei ze nou als je kijkt naar de uitslag dan is het 1
op 1 een functie voor jou. Toen dacht ik nou oke uhm want het is een brede opleiding en je kan
er veel kanten mee op dus toen uhm
I: en wat voor een opleiding dan?
R: personeel en arbeid
I: ah oke
R: aan het hbo in Arnhem, dat was toen nog de sociale academie, maar het is eigenlijk een
bedrijfskundige opleiding, zo is hij de laatste jaren ook steeds meer afgezet. En toen heb ik ook
gewerkt in het Radboud bij de HR en daar werd mijn beeld dus bevestigd, ver weg, niet
betrokken bij die medewerker gewoon niet weten waar het over gaat. Het waren ook allemaal
mensen die niet uit de zorg kwamen en ik had echt het idee van ja zij maken beleid maar ze
hebben nog nooit een patiënt gezien he of in de ogen gekeken
I: ja
R: toen dacht ik wegwezen hier en toen ben ik in een heel klein op zichzelf staand
verzorgingshuis gaan werken
I: oke
R: en daar kon ik het verschil maken en ik dacht dit is wat ik wil want hier heb ik wat, hier kan
ik wat inbrengen en kan ik ook mijn zorgachtergrond combineren
I: en inzetten ook
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R: exact ja. Want dan weet je wat er speelt nou zo. En toen ben ik daarna terecht gekomen bij
de thuiszorg in Arnhem, daar heb ik 6 jaar bij de STMG werken en toen ging ik de klant en de
medewerker missen want STMG, thuiszorg, wijkverpleging het is allemaal hetzelfde en daar
ben je alleen maar in kantoren aan het werk en zie je medewerkers als er problemen zijn en ik
dacht waar doe ik het nou voor. Dus ik vond het leuk maar ik dacht nou ik wil eigenlijk wel
gewoon intramuraal noemde we dat toentertijd. En ik wil tegen de klant hallo kunnen zeggen
en hoe is het
I: dus weer dichterbij
R: ja dichterbij daar waar het gebeurd. En toen ben ik hier terecht gekomen en dan zitten we
inmiddels in april 2000
I: dat is ook alweer 18
R: 18 jaar ja. Maar we hebben veel meegemaakt hier. Ik kwam binnen en we hadden meteen
een dijk van een crisis hier, we hebben zelfs het landelijk nieuws gehaald. En toen kwam
natuurlijk de fusie met de thuiszorg, toen dacht ik oh daar heb je ze weer haha
I: hahaha weer terug bij af
R: over werkgeluk gesproken haha. Maar goed nu werk ik inmiddels weer volledig binnen de
WLZ, dus binnen de woonvormen en het intramurale deel, gelukkig
I: oke leuk leuk, dus helemaal op u plek weer
R: ja helemaal op mijn plek
I: en zit ik dan ook goed als ik zeg dat dat een stukje werkgeluk is?
R: ja ja even wat uitgebreider, mijn werkgeluk hangt heel erg af van een aantal dingen. En 1 is
dat ik dus zie waar ik het voor doe, ik wil de klant zien, ik wil zien van uhm nou ik ken ze niet
bij naam natuurlijk nou sommige wel, maar je hebt wel het rechtstreekse contact en het
goedendag en zo en dat vind ik wel heel erg prettig. En ik zie als ik binnen een beschermde
woonvorm ben of daar 8 mensen inde woonkamer zitten te slapen of dat er activiteiten
plaatsvinden uhm nou dat is voor mij bepalend voor mijn werkgeluk
I: dus dicht bij de mens
R: ja want anders zou ik weer als verpleegkundige weer gaan werken, dan zou ik dit niet meer
doen
I: nee snap ik
R: dus dat is voor mij werkgeluk en wat mij werkgeluk geeft is daar ook een bijdrage aan
leveren en dat direct zien. Wij zitten ook vanuit de staf steeds dichter bij de medewerkers: wat
hebben jullie nodig, waar kunnen wij mee ondersteunen. Dus die waarde toevoeging voor zeg
maar medewerkers ja dat is natuurlijk dat staat voor mij eigenlijk op 1
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I: ja
R: maar met die randvoorwaarde dat ik de klant zie
I: ja dat kan ik mij voorstellen
R: sterke intrinsieke motivatie gericht op de klant en op de medewerker
I: ja dat kan ik mij voorstellen. En u bent er ook nadrukkelijk weer naar opzoek gegaan
natuurlijk
R: ja ja
I: dus u vindt het ook heel belangrijk
R: ja dat is ook mijn valkuil want ik vind het heel lastig als mensen roepen ja ik kan hier
helemaal niks aan doen terwijl ik ben ervan overtuigd dat je altijd het stuur in handen kan nemen
I: ja dat denk ik ook
R: ik denk dat alles wel maakbaar is
I: ja
R: en natuurlijk ook onder voorwaarden
I: ja
R: pff ik zweet me suf haha
I: haha ja die fiets ook altijd
R: dat is ook heel erg fijn aan fietsen ja haha
I: en in hoeverre ervaart u nu werkgeluk?
R: nou ik kom net uit een groot WOZ-overleg. Ik ben eerste aanspreekpunt binnen de WOZ.
En 3 van mijn collega’s zitten meer op het operationele stuk dus ik kom net weggefietst van
een overleg waar we met alle WLZ-managers zitten, 20 en daar zit ik vanuit HR aan tafel, maar
daar zit ook een stafmedewerker kwaliteit maar ook vanuit P&C he planning en control de
business kant, de bedrijfsvoering kant en er zit een stafmedewerker vanuit strategisch niveau
en er zit nog een andere beleidsadviseur. En dan merk je dat wij met zijn vijven een teampje
vormen en dat we de managers echt kunnen ondersteunen en dat hulpzaam is. Dus het
meegenomen worden op de grote lijn en daar ook actief op kunnen schakelen dat vind ik wel
heel erg fijn
I: ja
R: ja ja dat bepaalt mijn werkgeluk en daarnaast dat eerste aanspreekpunt werk ik ook
operationeel nog voor twee locaties en daar zit die drang naar de klant he het dichterbij uhm
maar al die 2 locaties zijn in een crisis
I: oh
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R: er zijn 2 locaties binnen heel ZZG met een crisis en die zitten bij mij haha en dat vraagt wat
en daar merk ik dat dat veel gevraagd is
I: ja
R: dus de caseload is groot
I: ja
R: ja
I: heftig
R: ja dat is wel heftig ja
I: en als we kijken puur naar werkgeluk, zou dat te verbeteren zijn?
R: ja hmhm volmondig ja. Uhm ik denk dat uhm ik heb nu 2 locaties, ik denk als ik er 1 heb
dat is echt meer dan genoeg, dat scheelt mij een uurtje of 5 in de week denk ik als het niet meer
is
I: ja
R: dus daar zit ik ik denk dat mijn werkdruk minder kan want er zijn collega’s met veel minder
werkdruk
I: ja dat was ook een verbeterpunt aan het einde van de sessie weet ik nog
R: betere verdeling, oh toen ik zo boos werd
I: werkdruk aanpakken haha
R: hahah ja ja dat zeggen van daar ben je zelf verantwoordelijk voor dat trek je naar jezelf toe
maar dat is echt niet waar
I: daar kun je niet echt wat aan doen altijd
R: nee dat is gewoon niet waar
I: dus dat is nog niet minder geworden?
R: nee nee dat is nog niet minder, daar zijn we wel mee bezig he Will Jansen pakt dat goed op.
En dat is ook een stukje werkgeluk van he hij ziet het en het valt te besturen. En wat ik ook
lastig vind daar had ik gister een akkefietje mee dat bepaald ook mijn werkgeluk, dat de lijnen
niet altijd helder zijn. Dan hebben we nog de manager, daar ging het ook nog even over, ook
heel vervelend want zijn positie wordt minder en onze aanspreekpunten krijgen een andere
positie maar dat is nog niet voor de rest van de organisatie wel, maar voor hem is dat nog niet
helemaal duidelijk
I: voor Cees was dat toen he? Ja
R: en als je dan kijkt he even los van personen en namen, vind ik het wel een randvoorwaarde
dat de lijnen van wie is nu waar verantwoordelijk voor en wie is er aanzet dat dat duidelijk is
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I: ja dat hebben jullie toen inderdaad ook aangegeven, de gesprekken aangaan over die
dingetjes en duidelijkheid over wat wordt er nou van mij verwacht
R: ja exact en wie heeft nou waar beslissingsbevoegdheid of kan iemand er zomaar doorheen
crossen waar ik dan anderhalve week later achter kom maar waar ik wel voor verantwoordelijk
ben en ook op afgerekend kan worden
I: ja precies dat is lastig inderdaad
R: ja
I: en als we nou even terugkijken op die sessie, wat vond u ervan, van het spel op zich, hoe
heeft u dat ervaren?
R: ik vond dat wel prettig, want uhm wat ik ten eerste heel erg fijn vond is dat je even tijd neemt
om met elkaar erover te hebben
I: ja precies
R: en dan is dit dat uhm die template zeg maar of hoe heet dat ding
I: de koerskaart haha
R: ja die koerskaart die brengt wel dynamiek met zich mee
I: ook een structuur die je kunt volgen in de gesprekken
R: ja precies, de structuur kun je volgen, maar het is ook heel helder in de vraagstelling
I: ja ja
R: dus dat vond ik ja dat vond ik wel ja dat is helpend ja
I: ja want alledaags heb je niet de tijd om rustig met elkaar ervoor te gaan zitten
R: nee dat gaan we echt niet doen nee dat ga ik echt niet doen, dan moet ik dadelijk 70 uur
werken. Daar is ook gewoon echt geen tijd voor, want dan zit die prioriteit veel meer op de
medewerker want die moeten misschien wel veel harder werken en dan gaan wij daar leuk zitten
I: ja maar je bent zelf ook belangrijk
R: ja precies en daarom is het goed het zou goed zijn als zoiets in de structuur weggezet wordt
en dat het vaker wordt gedaan
I: ja precies een keer in de zoveel paar maanden misschien terug laten komen
R: ja precies
I: ja. En zou u kunnen zeggen dat de sessie iets heeft opgeleverd, al is het een inzicht?
R: ja ik denk die werkdruk en die helderheid van de lijnen heeft het opgeleverd. En dat zouden
we anders niet op deze manier besproken hebben
I: nee terwijl het toch bij jullie allemaal eigenlijk wel speelde
R: ja maf he
I: ja
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R: ja we gunnen elkaar geen tijd. Terwijl we hebben best wel een geode band onderling en nou
was de helft van de afdeling er natuurlijk niet en nu waren deze mensen ook wel de mensen
waar ik het meeste mee werk, het meeste mee heb en het meeste mee spar
I: ja
R: uhm en met Titus werk ik heel nauw samen, maar zelfs dan neem je daar niet de tijd voor
I: nee het gaat altijd inhoudelijk over werk waarschijnlijk
R: ja precies
I: en de verbeterpunten hebben we het dan al over gehad. Uuhm zou u kunnen zeggen dat
de sessie uw werkgeluk heeft verbeterd
R: ja dat denk ik wel. Ik heb met name omdat ik natuurlijk best wel pissig werd daarover ik
dacht hou nou toch eens op, is er toch wel wat meer begrip ook
I: oke
R: en is het wat helderder uhm dat er veel werk naar mij toe wordt geschoven en dat ik heel
veel al weghou
I: ja ja
R: en dat is nog niet op deze manier gezegd, ik loop er niet mee te koop dat zou ik nooit doen
I: nee en al helemaal niet als je van hard werken houdt
R: dus daar ja ja voor mij heeft het wel bijgedragen
I: fijn fijn!
R: ja
I: en als we kijken naar werkgeluk in de organisatie of in het team, zijn er dan bepaalde
dingetjes waar je gebruik van zou kunnen maken om het werkgeluk nog te verbeteren?
R: ik denk dat we dit met het hele team zouden moeten doen, of bedoel je dat niet? Ik denk dat
dat helpend is als je met het hele team zo’n koerskaart bespreekt en je hebt de veiligheid van
het team ik denk dat het ons wel zou helpen
I: ja?
R: want bij mij is het heel tastbaar van ja het is gewoon te vol, ik moet te veel werken, dat kan
je vastpakken dat zijn feiten en je ziet het. Maar er zijn ook wel andere dingen, vooral nu we
aan het kantelen zijn als team ook met die aanspreekpunten uhm zie je daar ook wel verwarring
opzitten: is het nu een hiërarchische baas of niet, om dat bespreekbaar rte maken zou het
werkplezier vergroten, want dat speelt, dit stuk dat weet ik
I: bij meerdere?
R: in ieder geval bij 1 iemand
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I: dus u bedoelt meer uhm tijd ervoor nemen en echt die gesprekken aangaan dat dat
meer gefaciliteerd zou kunnen worden?
R: ja en dat je dus ook dat de veiligheid er is om dat uit te kunnen spreken
I: en is die er nu niet of niet genoeg?
R: nee dat is spannend, dat vindt ze spannen
I: oke lastig
R: ja dat is heel lastig. En ik denk dat als je met elkaar als je met zijn allen dit zo samen speelt
dan komt het op tafel
I: ja misschien op een luchtigere manier van het is een spel maar he je komt toch uh
R: ja ja precies
I: oke, leuk om te horen dat het toch iets uhm ja
R: ja dat vind ik echt ja
I: uhmm ja nou ik denk dat ik eigenlijk het belangrijkste al wel weet
R: en wat ga jij nu verder doen hiermee? Heb je voldoende teams? Dat was mijn eerste vraag
I: ja nou het is wel minder dan we hadden gehoopt natuurlijk
R: ja
I: maar ik kan er wel mee verder
R: oh gelukkig
I: want wat ik heb gehoord dat is wel zinvol want ja de antwoorden op de vragen heb ik
en de mensen die niet mee willen doen dat zegt ook al wat natuurlijk. En ik wacht nog op
de enquêtes die nog ingevuld worden en dan
R: ja dat zegt ook wel iets natuurlijk
I: en dat moet ik eind van de maand nog een keer doen dus die komt nog haha
R: ja helemaal goed
I: en als ik dat binnen heb ga ik dat helemaal analyseren en dan ka nik ook het verloop
zien als dat er is. En ik heb natuurlijk een theoretisch deel opgezet en daar zitten ook
factoren in die wel of niet bijdragen aan het succes van het spel
R: ja
I: en met deze vragen kom ik een beetje erachter hoe het daarmee zit zoals support door
elkaar of in de organisatie want als ja als je je niet gesteund voelt dan ga je er ook niet
lekker mee aan de slag
R: nee precies
I: nou een beetje op die manier dus
R: oke ja leuk. En wat voor een studie doe jij nu?
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I: HRM
R: oh ja jij deed HR he
I: ja master
R: oh aan de uni he ja is daar al een master van ja
I: ja strategic human resources leadership
R: ooh ja ik heb HR gedaan aan de universiteit aan Groningen en oh ik vond het zo leuk
I: ja ik vond het ook superleuk en ja ik vind het ook leuk om mensen helemaal uit te
pluizen ahaha
R: ja leuk he ja vanuit je HR moet je een bepaalde nieuwsgierigheid hebben naar wat iemand
beweegt en zo
I: ja dat vind ik heel leuk
R: dan zie je bijna het verschil op collega’s als je het wel hebt of niet hebt dan heb je gewoon
minder werkplezier maar dat moet je wel hebben
I: ja zeker zeker als je echt met tegenzin aan het werk gaat dan ja
R: ja ja en wat was jouw bachelor dan?
I: bedrijfskunde
R: oh dus jij vliegt het ook vanuit die hoek. Want wij hadden toen in Groningen toen kregen
we ons papiertje zeg maar kregen we in het oude gebouw en dat was echt prachtig, een heel oud
universiteitsgebouw he met al die wijze mannen haha en volgens mij is het het oudste
universiteitsgebouw van Nederland
I: ja ik ben heel benieuwd het einde is in zicht en alleen dit nog afmaken haha
R: en wat wil je gaan doen?
I: ik zit te twijfelen om eerst een traineeship te gaan doen want ik vind ze stap nog groot,
ik ben nog hartstikke jong, 21
R: oh ja
I: en ik vind het nog lastig om te zeggen van ik wil en kan bijdragen op die manier maar
ik denk wel dat ik meer in de coaching kant wil zitten
R: leuk ook leuk
I: ja dat vind ik heel gaaf
R: ja dat is ook heel mooi en daar is ook veel vraag naar
I: ja echt mensen helpen en dat vind ik echt mooi. Ik keek naar een dubbeltje op zijn kant
en daar was een jobcoach echt mensen terug helpen aan het werk lijkt mij mooi, het ertoe
doen weer
R: ja het verschil kunnen maken ja echt uiteindelijk is dat wat het mooi maakt
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I: ja zeker
R: dat je kennis hebt en dat toepassen
I: op deze voet zou ik niet verder willen echt zo’n fulltime studie wil ik niet meer ik ben in
1 keer doorgestroomd en alles in 1 keer gehaald dus ik ben heel snel gegaan, wat ik hele
prettig vind, maar daarom heb ik nu wel zoiets van ik wil aan de slag maar toch ook nog
een beetje leren
R: ja al lerend werken. Ken je ProjectU?
I: ja ik heb er wel eens van gehoord
R: ja zou je eens moeten googelen dat is een hele grappige organisatie, dat zijn net afgestudeerde
mensen die ook nog zoekende zijn in wat ben ik en wat kan ik en ze geven tijdelijke contracten
en ze lenen ook uit om projecten te ondersteunen, onderzoekjes te doen uhm en dat is heel
divers
I: ja leuk dat vind ik echt gaaf
R: ja als je net afgestudeerd bent en zoekende bent in wat kan ik en waar word ik nou blij van
dan is dat wel heel erg leuk
I: ja ik heb wel een beetje een beeld maar het is zo veel wat er is
R: ja dat is zeker waar

7.6.10 Interview 10

I = Interviewer, R=Respondent

R: en wat voor een studie doe je?
I: ik doe HRM in Nijmegen
R: oke oke wel leuk dus?
I: ja ik vind het heel leuk echt op de mens gericht en dat vind ik echt heel leuk dus uh
R: ja ja oke mijn dochter is nu aan het zoeken. Ik ben met haar allemaal, ja ze moet volgend
jaar dan eindexamen doen en dan moet ze een studie kiezen
I: oh ja dat is lastig hoor
R: ja ze weet ook niet precies wat ze wilt
I: ja ja snap ik. Ik heb eerst bedrijfskunde gedaan want dat is ook nog heel breed en daar
kreeg je allemaal verschillende vakken waar ook een master van is dus zo kon ik een beetje
kijken van wat vind ik leuk. En bij HR had ik zoiets van nou leuk hier kan ik de hele dag
wel mee bezig
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R: oke oke goed om te weten
I:

zijn

zonder

dat

ik

van

van

oh

daar

gaan

we

weer

R: oh dat is fijn ja haha ja ja
I: en ja dit is ook nog steeds heel breed natuurlijk, want ja mensen. Dus hier kan ik ook
nog heel veel kanten mee op en dat vind ik fijn
R: ja ja
I: en ik ben ook nog heel jong natuurlijk dus ik vind het lastig om te zeggen van dit ga ik
de rest van mijn leven doen
R: nee ja dat zie ik bij haar ook nog wel ik denk ze is nog veels te jong om te gaan kiezen. Ik
denk oh wat erg
I: ja vreselijk het is ook lastig. Ja dat was bij mijn vriend ook, die kwam er na een half
jaar achter van dit is het toch niet en toen is hij iets anders gaan doen, nu gelukkig wel
volgehouden maar hij vond het ook heel lastig
R: ah ja oke dat hoor je ook heel veel
I: maar ja die vond het ook heel moeilijk
R: ja ja dat is het ook wel haha
I: maar gelukkig ik heb goed gekozen hahah.
R: haha ja dat is fijn
I: Nouu
R: nou oke kom maar op
I: nee het is niet heel spannend hoor. Nee ik heb het eigenlijk opgedeeld uit 4 delen, een
beetje over uzelf, achtergrond, hoe u hier terecht bent gekomen, werkgeluk in het
algemeen, de sessie van 2 weken terug alweer en werkgeluk in en door de organisatie
R: ja oke
I: het komt voor een groot deel overeen met het spel maar dan nou persoonlijk wil ik niet
zeggen maar wat meer individueel
R: ja oke
I: dus allereerst wil ik vragen hoe bent u hier terecht gekomen, wat voor een opleiding
heeft u gedaan en waar houdt u zich nu zoal mee bezig
R: oke. Nou 20 jaar geleden via een uitzendbureau
I: oke
R: en toen verving ik iemand die met zwangerschapsverlof ging en dat was op locatie. Ik woon
zelf in Druten en daar uhh kwam uhh ZZG heeft overal wijkgebouwen en toen was de uhh de
administratieve ondersteuning uhm was eigenlijk op locatie
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I: oke
R: en nu is dat allemaal hier uhh
I: centraal
R: ja centraal. Dus daar ben ik dus eigenlijk begonnen en zij stopte er uiteindelijk mee en toen
heb ik een vaste baan gekregen
I: oke!
R: en ook nooit meer weggegaan haha. Wel op verschillende plekken toch wel gezeten, dat
maakt het ook leuk
I: ja een beetje afwisseling
R: ja weet je zonder dat je het in de gaten hebt dan raak je vastgeroest
I: ja ja
R: en dat heb ik echt meegemaakt dat ik denk niet weg willen, veilig op 1 plekje zitten en toen
op een gegeven moment die functies die stopten en toen moesten we gaan solliciteren, we
konden ook intern solliciteren. Dus je moest, en ik moet zeggen dat dat wel verfrissend is ook
als je echt niet weg wilt
I: oh echt waar haha
R: ja ja want dat ja
I: maar dat is wel een goed teken natuurlijk dat je je wel op je plek voelt hier
R: ja ja want daarvoor was ik ook zoekende met een studie zou je zoekende kunnen zijn maar
met werk ook van wat past bij je. Ik zie dat bij mijn kinderen nu ook. Ik heb daarvoor 2 jaar
lang via uitzendbureaus gewerkt op allerlei administratieve functies bij verschillende bedrijven
en dan merk je ook wel wat ligt jou en wat voor een soort mensen liggen je en uhm vooral nonprofit voelde veel beter en dan heb je ook nog semi-profit en ik heb ook bij Haskoning in de
energie uh dat zijn allemaal ingenieurs van die mannen in pakken
I: veels te strak haha
R: ja en zo leer je wel en daar weet ik heel veel van. En postkantoren dat vond ik al wat aardiger
want daar waren de mensen wat meer los hahaha
I: hahaha
R: en ja toen kwam ik in de zorg en daar had ik geen zelf heb ik geen zorgachtergrond ik ben
echt puur secretarieel en administratief onderlegd
I: oke oke leuk. En op het WOC hoelang zit je hier al?
R: uhm 5 jaar, vanaf het moment dat het eigenlijk opgericht is.
I: oke
R: ja
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I: oke leuk. En als we dan kijken naar werkgeluk, wat zou u dan zeggen van dit is voor
mij werkgeluk?
R: uuuhm collega’s, ja ja, veilig voelen bij
I: lekker op je plekje kunnen zitten
R: ja ja en dan kun je het ook doen, dan hoef je niet op je tenen te lopen. Dar heb ik zeker
gevoeld, zo’n sfeer van uh ik noem het dan bij Haskoning bijvoorbeeld, daar kun je je dus echt
niet thuis uh ik voelde me daar dus niet thuis. Het is gewoon echt de collega’s hier ja allemaal
een beetje dezelfde soort mensen denk ik. En we hebben ook wel struggelingen gehad hier maar
we zijn inmiddels 5 jaar verder en je leert elkaar ook kennen
I: en dan meer persoonlijke uuuh ‘problemen’? qua moeilijkheden was dat persoonlijk of
ook werkgericht?
R: goh uuhm we moesten wel met zijn allen het wiel hier uit gaan vinden en de werkwijze en
dan komen de karakters natuurlijk ook naar voren
I: ja met allemaal vrouwen haha
R: ja ja haha. Dus het is beide geweest. Ieder geeft zijn eigen, vanuit zijn eigen achtergrond zijn
eigen regeltjes die ze belangrijk vinden en dat moet je dan hier uhm bij elkaar brengen en dan
een team gaan vormen haha
I: lastig ja ook omdat je iets nieuws uit moet gaan vinden dan is het dubbel lastig
R: ja ja en als je elkaar dan kent dan is het al makkelijker haha
I: ja haha, maar wel mooi dat er iets moois uit is gekomen natuurlijk
R: ja ja
I: en hoe belangrijk vindt u dan werkgeluk?
R: heel belangrijk. Je brengt hier best wel veel tijd van de week door, je ben een best wel groot
deel van je tijd op het werk en als je dan met tegenzin naar je werk moet gaan dan ja
I: ja daar word je niet vrolijk van
R: daar word je niet vrolijk van nee haha
I: en in hoeverre zou u dan zeggen ik voel me hier gelukkig?
R: ja heel erg ja
I: oke fijn. En zou het dan ook mogelijk zijn om het nog meer te verbeteren?
R: uhmmmm
I: een beetje een moeilijke vraag misschien
R: uuuuhm goh, zorgen dat je uitdagingen blijft houden. Uhm zeker een maand of 2 geleden
hebben we het heel rustig gehad hier
I: oke ja
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R: en dan is een dag lang
I: haha ja
R: dat is echt uhm dat je elkaar aan het aankijken bent van wat moeten we nu gaan doen en
imiddels hebben we het nu weer hartstikke drukl en dat is veel leuker. En als je dat of iets
nieuws mag introduceren of gewoon uhm dat zou nog meer werkgeluk brengen
I: dus echt al je potentieel kunnen benutten
R: haha ja inderdaad ja
I: oke! En als even terugkijken naar de sessie van de vorige 2 weken, wist u wat er op de
planning stond?
R: uuhm nee
I: nee?
R: nee ik heb wel heel kort, en dat doe ik dan ook echt snel, die vragenlijst van tevoren invullen,
maar dan ga ik niet nadenken over uhhm
I: de vorm
R: nee en over dat het een spel was en wat voor een soort spel het dan zou zijn
I: nee?
R: nee en ook niet de tijd om het voor te kunnen bereiden ook
I: nee dat is ook niet noodzakelijk. Als u het maar leuk vond mee te doen haha
R: ja ja zeker
I: en wat vond u ervan?
R: ja leuk ja en dat spel maakt ook dat je weer een beetje een soort van teambuilding en ook
daar uuuuhm uuuhm leer je elkaar weer een beetje in kennen en dat is wel heel leuk
I: ja misschien ook wat meer stilstaan bij wat je hier nou eigenlijk ervaart
R: ja ja
I: want dat deel je denk ik ook niet zo vaak
R: nee alleen bij dit soort dingen
I: oke oke nou leuk. En wat vond u het belangrijkste wat er uit die sessie naar voren is
gekomen?
R: uuuhm goh ik denk ook toch wel de bevestiging dat we het met zijn allen best goed hebben?
I: oke ja ja
R: dat kwam eigenlijk wel heel duidelijk naar voren. Ja op een andere manier even praten met
elkaar en ik uhm ja
I: oke oke ja uuhm zou je dan kunnen zeggen dat de sessie u iets heeft opgeleverd, al is het
een inzicht in in…?
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R: nou we we misten een paar collega’s dus eigenlijk is het veel belangrijker dat iedereen er is.
En de collega’s die we misten dat waren ook wel een paar collega’s die uuhm die best wel een
pittig karakter hebben en er zeker even bij hadden moeten zitten.
I: oke
R: hahaha ja
I: en in welke zin dan, dat ze misschien ook een beetje jullie kant van het verhaal horen?
R: ja en een beetje ja ja dat zou ook wel mee uhm. Ik vind eigenlijk als je dit soort dingen doet
dan moet het hele team gewoon compleet zijn, dat maakt het effectiever
I: ja ja. En die konden niet of die wilden niet?
R: nee die hadden geloof ik iets. Hadden we uhm we hebben het vrij snel moeten plannen geloof
ik, weet ik ook niet meer. Uhm nee ja nee die konden niet en daar kun je ook gewoon niks aan
doen
I: nee oke. Een heeft u iets gedaan met wat er is besproken? Een belangrijk puntje was de
positieve feedback, dat hoorde ik veel terugkomen
R: uhhhm nee.
I: nee?
R: nee volgens mij nee volgens mij niemand van ons
I: ook niks van gemerkt ook?
R: nee en het kan ook bijna niet want we zijn heel erg druk en best wel onderbezet dus uhm.
Dus dan is daar ook geen ruimte voor
I: nee dan schiet het er ook een beetje bij in misschien
R: ja en dan hebben we wel 1x in de maand een werkoverleg en dan kun je er misschien ook
nog wat mee doen, maar we zijn ook allemaal best wel tevreden haha
I: nee ja dat is ook fijn natuurlijk
R: dus dat scheelt denk ik ook wel
I: ja ja
R: we hebben niet echt conflicten waardoor de werksfeer wat minde ris dus dat scheelt ook
weer
I: ja dat scheelt zeker. Want volgens mij gaven jullie ook bijna allemaal een 8 en van een
8 naar een 9 gaan is wat lastiger, maar dat betekent ook dat jullie het naar jullie zin
hebben samen.
R: haha ja
I: dus dan kan ik denk ik ook wel zeggen dat de sessie het werkgeluk niet zozeer heeft
verbeterd of beïnvloed?
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R: nee nee heel veel dingen die we daar zeiden, hebben we al best wel eens tegen elkaar gezegd
I: ja ja oke
R: ja en sommige dingen ook niet maar uhm
I: die ruimte is er wel als het nodig is
R: ja en wat ook wel leuk is is dat we Nancy wat positieve dingen hebben kunnen zeggen want
dat hoort zij niet zo vaak, zij hoort bijna altijd de negatieve dingen dus dat viel me dan wel op
dat is dan wel leuk dat je dat naar haar toe een keer kan uiten
I: ook belangrijk dat ze meedeed
R: ja ja
I: en als we kijken naar werkgeluk in de organisatie, zijn er dan bepaalde faciliteiten waar
jullie gebruik van kunnen maken om over werkgeluk te praten of om het werkgeluk te
verbeteren?
R: uuuhm ja ze hebben uhm ik weet niet meer hoe het heet uhm dat is eigenlijk meer opgezet
om ziekteverzuim tegen te gaan
I: de provider boog
R: ja die ja haha
I: nee ja die heb ik vaker gehoord ik heb heel goed geluisterd haha
R: haha ja ik heb er nog geen gebruik van gemaakt hoor. En ze hebben nog met de werktijden
die een beetje daar doen ze ook wat mee dat je uh
I: dat je flexibelere tijden hebt
R: ja daar zijn ze extra op aan het inzetten uhm je werktijden zelf bepalen dus wel zorgen dat
er bezetting is maar flexibel ik denk dat dat ook bijdraagt aan werkgeluk
I: ja de vrijheid om het zelf in te delen
R: dat is niet in de hele organisatie hoor, ik begrijp ook dat kunnen wij makkelijker dan op
locatie maar dat geeft ook werkgeluk
I: ja precies dat je een beetje de eigen verantwoordelijkheid krijgt over de uhh
R: ja
I: en jullie als team, voel je de ruimte om met elkaar over dit soort dingen te spreken of
gesteund?
R: uhm steeds beter ja steeds beter. Als je een keertje eerder weg wilt, tuurlijk moeten we van
8 tot 5 bezetting hebben, maar we hadden in het verleden dat je er toch wel een soort van strijd
over krijgt van moet die alweer eerder weg
I: ja een beetje scheve gezichten
R: ja en dat gaat nu al wel steeds beter omdat iedereen wel een keer wat heeft dus u
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I: misschien nog een beetje aan elkaar wennen
R: ja haha ja
I: dat hoort er ook bij natuurlijk. En vindt u het dan nodig dat er nog meer actie
ondernomen wordt of meer nadrukkelijk?
R: uhmm nee, we gaan straks wel een nieuwe collega bij en om haar ook dat werkgeluk te laten
ervaren daar zouden we nog wel wat mee kunnen en volgens mij hebben we dat ook
afgesproken uhmm
I: ja met die mevrouw die er ook bij was. Ik denk ik niet, wel heel interessant natuurlijk
want anders had ik het niet gekozen haha
R: nee precies haha
I: nee maar zij is erin bevoegd om dit te begeleiden
R: ja en het is ook wel leuk als je een nieuw iemand in het team erbij krijgt om uhmm ja
I: ja misschien ook met zijn allen dan een keer dat je echt als team dit uhm
R: ja
I: ja. En als we kijken naar echt de cultuur, hoe zou u die omschrijven?
R: uuuuuhm, goh. Heb je voorbeelden waaruit ik kan kiezen of op welke manier ik het zou
moeten omschrijven?
I: uhm open, gezellig, of alles bespreekbaar is of juist niet
R: steeds meer gezellig en bespreekbaar. In het begin was het echt niet zo, in 5 jaar tijd is dat
echt gegroeid
I: en hoe komt dat dan dat dat is gegroeid, door elkaar te leren kennen en misschien door
successen met elkaar te hebben?
R: ja en ik denk dat ook een groot deel zit in je leidinggevende van hoe gaat die ermee om. Ik
denk ook zeker dat dat er iets mee te maken heeft. We hebben ook1 keer in de maand een
overleg met zijn allen en dat draagt ook bij en je bent vrij om te zeggen wat je wilt en dat brengt
echt de leidinggevende naar voren
I: ja echt die steun
R: ja inderdaad en dat schijnt binnen het gebouw niet overal zo te zijn en ik denk zeker dat dat
aan haar ligt die cultuur die wij hier hebben. Ik kan niet voor de hele Kentering meer zeggen
maar uhm ja
I: ja ze kwam ook wel zo over, heel betrokken en ja fijn
R: ja
I: ik heb eigenlijk niet zoveel vragen meer. Heeft u nog iets waarvan u zegt dit wil ik er
nog bij vermelden en dit wil ik nog over de sessie kwijt?
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R: nee uhm ik denk dat we best wel wat werkgeluk voor mij betekende hebben benoemd en dat
is ook een stukje vrijheid, een stukje vrijheid hebben en dat hebben we hier
I: ja
R: dat is gewoon een hele belangrijke voor werkgeluk
I: om jezelf te kunnen en mogen zijn misschien wel
R: ja dus uhm ja ik heb niet zo heel veel toe te voegen
I: nee nou
R: nee
I: nou super dankjewel. Viel mee he?
R: ja zeker viel mee haha zijn er snel doorheen
I: ja inderdaad
R: ja ik ben ook gewoon gelukkig dus dan heb ik misschien iets minder te vertellen dan iemand
die zich niet fijn voelt en problemen heeft
I: ja inderdaad, mijn langste interview was ook met iemand waarvan de positie op het spel
stond
R: oh ja dat snap ik ja

7.6.11 Interview 11

I = Interviewer, R=Respondent, XXX=removed names

I: uhm nou ik heb het eigenlijk opgedeeld uit vier delen. Eerst een beetje
achtergrondinformatie over uzelf uhm dan over werkgeluk in het algemeen, over de sessie
van vorige week en werkgeluk in en door de organisatie. Dus allereerst zou ik graag willen
vragen, hoe bent u hier zoal terecht gekomen, wat voor een opleiding u heeft gedaan en
waar u zich nu zoal mee bezig houdt.
R: wat een verhaal dat wordt een lang verhaal. 1991 heb ik uhm de GZ-opleiding gedaan en
toen ben ik eigenlijk bij Bartimeus komen werken als invalkracht, ik had alleen maar horecaervaring
I: herkenbaar haha
R: en iemand zei joh je moet de zorg in dat is leuk dat is goed voor jou. En toen heb ik een paar
jaar invalwerk gedaan zonder opleiding. En toen zei mijn leidinggevende joh je moet toch even
een opleiding gaan doen anders kun je hier niet meer werken
I: ja
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R: daar heb ik nog een tijdje tegenaan lopen hikken en toen heb ik in 2000 heb ik mijn diploma
gehaald
I: oke
R: dus 9 jaar als invalkracht. En toen was ik Z-verpleegkundige, een inservice-opleiding was
dat vroeger en uhm toen ben ik eigenlijk vanuit Bartimeus mijn vleugels uit gaan slaan naar
allerlei andere organisaties
I: ja
R: en ik ben 8 jaar gelden hier terecht gekomen
I: oh alweer een poosje dus
R: jaja. Eerst op een woongroep dat was daar las ik het Homerun gebeuren en toen dacht ik oh
dat is leuk voor later als ik wat ingewerkt ben en ik zit op mijn plek. En binnen een half jaar zat
ik bij Homerun
I: echt waar ja?
R: ja ja. Het is een leuke plek
I: ja?
R: ja
I: en hoe is dat gekomen dat het ineens zo snel is gegaan?
R: nou ja als ik kansen ja als ik kansen zie dan grijp ik ze
I: haha ja gelijk heb je. En hier was je traject coördinator zag ik staan he?
R: ja
I: en wat moet ik me daarbij voorstellen?
R: uhm ik begeleid de begeleiders zeg maar
I: hmhm
R: met hun trajecten
I: ja ja
R: dus ik ben verantwoordelijk voor het overall voor de achterkant, voor de voorkant, voor de
inhoud, de financiën, instroom, uitstroom. Ik ben overal verantwoordelijk voor maar
inhoudelijk doe ik niet zoveel
I: dat mogen ze zelf doen
R: dat doen de begeleiders met hun cliënten. Ik ben meer als een coach op de achtergrond
aanwezig en zet de lijnen uit
I: een stille kracht haha
R: haha stille kracht ja nou niet zo stil
I: hahaha
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R: ja
I: en als we dan kijken naar werkgeluk, wat zou dat dan voor jezelf inhouden?
R: voor mij houdt dat in dat ik uhm niet verveeld raak
I: dus uitdagingen krijgen
R: ja ja
I: en jezelf kunnen benutten, je potentieel
R: jaja. Maar vooral ik kan ik kan best wel makkelijk op een woongroep kunnen werken dat
heb ik jaren gedaan en het zou niet zo heel veel van me vragen
I: nee
R: maar juist hier zeg maar waar ik elke dag na moeten denken van hoe gaan we dit aanvliegen
dat ja dat vind ik leuk en dat houd het spannend
I: ja
R: maar ook overall genomen de uhm strategisch inzetten van het product Homerun in de stad
of zo dat vind ik ook leuk. Het over grenzen heen denken
I: ja ja dus niet recht toe recht aan
R: nee dus niet dit is het maar
I: je eigenweg
R: ja buiten de lijntjes. En dat het hier kan en dat het gewaardeerd wordt dat is dat vind ik wel
heel fijn
I: dat je ook dat word erkend wat je doet en kan ja. Dat lijkt me uhm ja. En hoe belangrijk
vindt u het dan dat je echt gelukkig bent op je werk?
R: ik zou hier niet werken als ik niet gelukkig was
I: nee? Dus het is wel echt uhm
R: dan zou ik weggaan
I: ja
R: dus in het verleden heb ik dat ook wel een aantal keren gedaan als ik niet tevreden was dan
ging ik zelf wat anders zoeken. Nee ik blijf niet hangen omdat ik uh een hypotheek heb of zo
I: hahaha
R: zou wel handig zijn maar uhm haha
I: ja haha. Dus ik kan wel stellen dat je wel werkgeluk ervaart als je hier nou ja al 8 jaar
ja
R: ja nou ja op en af wel hoor er zijn ook mindere tijden geweest, maar op het moment zit ik
prima
I: en mindere tijden persoonlijk hier of met het bedrijf?
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R: allebei en juist omdat het minder ging met Humanitas was er minder ruimte
I: ja
R: ja en dan word je meer gestuurd en dat vind ik niet zo fijn
I: dus een beetje de touwtjes in handen kunnen houden
R: ja ja
I: en zou uhm zou het over het algemeen te verbeteren zijn?
R: wat?
I: het werkgeluk. Of is het iets dat vaststaat door een aantal factoren?
R: nee nee helemaal niet, want wat nu bij mij past kan over een jaar wel niet passend zijn en
dan zoek ik weer wat anders dus ja. Sowieso ben ik altijd wel op zoek naar hoe kan ik het nog
leuker of beter maken of hoe kan ik er nog meer uhm potentieel
I: ja, oke
R: ja
I: en als we dan even teruggaan naar de sessie van vorige week, wist u van tevoren wat we
gingen doen?
R: nee, een spel hoorde ik
I: dus alleen een spel verder niks?
R: nee en ik vind het helemaal geen spel
I: nee niet echt he
R: nee
I: nee het is een spel nou ja koerskaart
R: een tool
I: een route om een gesprek te voeren. En hoe stond u er tegenover toen u het eenmaal zag
en wist wat we gingen doen?
R: ik was benieuwd, ik vind het wel leuk, het is ook een andere manier om in gesprek te gaan
met elkaar, dat vind ik wel fijn. Ik hou niet van uhm recht toe recht aan
I: haha ook weer buiten de lijnen haha
R: haha ja en als mensen het hier in het team hebben over we moeten intervisie gaan doen dan
stijger ik al van we moeten helemaal niks
I: nee nee
R: ik wil helemaal geen, ik vind het wel belangrijk dat zulke dingen gebeuren maar echt volgens
een bepaalde methode intervisie... Dan vind ik het wel leuk dan vind ik het wel grappig
I: nee nee snap ik. En u wilde wel zelf mee doen? Het was niet een verplichting
R: nee nee nee niks is verplicht bij ons
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I: nee? Dus lekker veel vrijheid
R: ja ja. Iedereen die er was die wilde er ook zijn
I: oke dat is fijn om te weten
R: anders komen ze niet
I: nee?
R: nee
I: mogen jullie echt alles zo zelf uhm?
R: ja nouu ja
I: lekker
R: ja nou we hebben wel afgesproken dat we bepaalde zaken belangrijk vinden een vergadering
of zo dus als we dan iets in gaan zetten verwachten we ook dat iedereen meedoet
I: ja precies
R: ik had laatst een workshop, verzonnen door XXX die was er ook bij en door de
accountmanager en ik vond dat onzin dus ik heb me afgemeld daar ga ik niet naar toe. Dus
XXX was boos van ja dat heb ik georganiseerd en dat is belangrijk voor jou en voor jou taak
dus ik zeg ik bepaal zelf wel of ik dat belangrijk vind voor mijn taak en dat vind ik het niet. ‘ja
maar mensen kunnen veel van jou leren’ ik zeg ja dan moet je mij vragen om mee te helpen met
organiseren
I: ja of zelf presenteren
R: ja weet je
I: jaaaa snap ik
R: maar ik ben niet geweest haha
I: haha maar hier gelukkig wel
R: haha ja
I: dus uhm het belangrijkste misschien van die middag was misschien wel eens met elkaar
op een andere manier met elkaar in gesprek gaan
R: ja ik vond nummer 4, ik weet niet meer wat erbij stond, maar nummer 4 vond ik het
belangrijkste
I: ja met de aanjagers en hoe je die terugziet
R: ja die ja
I: ja
R: dat vond ik wel leuk, daar kwam het meeste gesprek uit geloof ik
I: ja dat is natuurlijk ook de kern waar het over gaat eigenlijk
R: ja
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I: het hele model dat erbij stond is daarop gebaseerd en hoe dat zichtbaar is en hoe je dat
herkent ja. Ja dat is ook eigenlijk het punt waarop de meeste tranen en zo komen als ze
daarover gaan praten. Nou viel het bij jullie mee maar ik heb sessies gehad maar het echt
uhm toen kwam het er helemaal uit
R: ja nou ja als je mensen kent dan zie je dat ze het moeilijk hebben. XXX, die spreek je straks
ook, die had het ook wel even zwaar
I: ja
R: zag ik
I: ja wat stiller af en toe en sommigen zeiden ook niet zoveel dan
R: ja
I: en zou je kunnen zeggen dat de sessie iets heeft opgeleverd, al is het een inzicht?
Misschien in de aanjagers of in personen of?
R: nja voor mezelf heeft het wel iets opgeleverd
I: oke en wat dan als ik vragen mag?
R: ik denk uhm dat ik een beetje dwars ben van vergaderingen en dat soort dingen maar ik zag
wel dat het soms nodig is. Het is ook nodig dat ik mezelf aanjaag of
I: ja jezelf wat meer openstellen voor zoiets
R: ja voor het belang van het team
I: ja voor het grotere geheel
R: ja
I: nou mooi
R: ja dus dat heeft het mij wel opgeleverd
I: en er waren ook aandachtspunten aan het eind van dit is het eerste dat ik ga doen
R: ja dat is een van de dingen die ik eerstkomende vergadering ga ik uhm
I: meer bijdragen of zoiets was het he?
R: ja zoiets ja
I: ja
R: weet niet meer precies wat maar wel zoiets
I: ja bijdragen aan
R: meestal doe ik een beetje afstandelijk, dan zit ik er wel bij maar dan ben ik er niet echt bij.
Dus ik had nu meer het idee van ik ga wat meer betekenen voor het team
I: en heeft u daar al iets meegedaan of is er nog geen vergadering geweest?
R: nee nog niet en ik heb volgende week vakantie dus
I: oooh lekker dan kun je daarna fris weer uh haha
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R: gewoon weer de draad haha dan ben ik het allemaal weer vergeten nee haha
I: uhm het werkgeluk is natuurlijk goed, maar heeft de sessie misschien inzicht gegeven
van ik ben eigenlijk toch wel heel erg gelukkig hier zodat het het nog iets verbeterd heeft
of eigenlijk niet zo veel dat kan natuurlijk ook
R: nee het valt wel mee hoor. Wat ik wel wat uhm wat opviel was het werkgeluk van anderen.
Dat een XXX bijvoorbeeld zegt geluk ja ik ervaar sowieso geen geluk in het leven
I: ja dat was vrij heftig
R: ja dat vond ik ook
I: maar merk je dat dan ook zo aan hem dat hij dat ervaart?
R: nee helemaal niet nee. Maar ik ben ook helemaal niet vaak in gesprek met hem zo diepgaand
I: nee nee
R: het is het werk en uhm. Volgens mij is het niet zo
I: nee misschien is het wat je jezelf voorhoudt of zo misschien
R: ik weet het niet. Ik denk het viel op en ik denk daar wil ik nog wel iets meer over weten van
uhm
I: ja
R: maar daar moeten we nog even de tijd voor vinden
I: ja allebei vakantie he
R: ja ja
I: ja hij vertelde inderdaad dat hij vakantie kreeg
R: ja hij was vorige week voor het laatst
I: ja dat zei hij inderdaad. En als we kijken naar werkgeluk in en door de organisatie, zijn
er dan bepaalde faciliteiten waar jullie gebruik van kunnen maken om jezelf hier nog
prettiger te voelen? Al is het een gesprek of een uhm maakt niet uit, iets?
R: uh ja we hebben interne coaches bijvoorbeeld, die kun je inzetten als je iets nodig hebt. Wat
betreft de werkwijze, in ieder geval hier in Utrecht bij Homerun, maar dat zal bij de rest van de
locaties ook wel zo zijn, de vrijheid om je eigen agenda in te delen vind ik heerlijk
I: ja
R: er is niemand die raar kijkt als ik eerder weg ga
I: met dit weer is dat wel heerlijk natuurlijk haha
R: nee maar ook als ik om tien uur kom weet je, het vertrouwen is groot dat ik doe wat nodig is
I: oh dat is fijn
R: en zoals de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het fietsplan en dat soort dingen wat je
hebt, dus dat is ook fijn weet je
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I: ja
R: dus daar maak ik altijd wel gebruik van van dat soort dingen
I: ja
R: ja, wat het misschien nog beter zou kunnen maken is het salaris
I: ja dat kan nog beter?
R: ja, in de zorg is dat laag. En dan mag ik niet klagen hoor, maar de begeleiders wel
I: ja ja
R: vind ik
I: ja. En vanuit het team?
R: wat?
I: hebben jullie daar een uhm spreken jullie daarover, over het elkaar steunen, over het
werkgeluk?
R: niet zo open
I: nee?
R: er worden wel dingen, de waarderingen worden wel uitgesproken
I: dus u voelt zich u gesteund ook door elkaar?
R: ja
I: en gewaardeerd
R: ja
I: oke. En zou je kunnen zeggen dat er nog meer actie nodig is voor dat werkgeluk, of is
dat wel goed zo?
R: nee ik denk dat XXX is een grote aanjager van werkgeluk. Die zat vorig jaar natuurlijk al
met zijn boek van geluk
I: hmhm
R: en dat gaat bij hem wel een beetje over van hoe je gelukkig uhm hoe je lekker in je vel kan
zitten, want dan ben je het productiefst in je werk
I: ja zeker
R: als je goed op je plek zit en de voorwaardes zijn allemaal goed dan uhm dan doe je beter je
best, loop je een stapje extra
I: ja hij stuurt daar volgens mij wel aardig op of niet
R: ja. Hij zegt ook he als je een declaratie hebt, ik vink alles af, maakt mij niet uit wat je
declareert, ik vertrouw erop dat jij dat gewoon netjes doet
I: ah dat is fijn ja
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R: en dat is met uren net zo en roosters en zo. Dat geeft een extra uhm een stukje stimulans,
verwoording
I: misschien motivatie en ook vertrouwen
R: ja en dan geef je dat ook terug
I: ja
R: dus wij doen een stapje harder omdat we ons prettig voelen, omdat we ons gewaardeerd
voelen
I: een wisselwerking eigenlijk
R: ja
I: nou ik heb eigenlijk niet zoveel vragen meer, is er nog iets waarvan u zegt dit wil ik nog
toevoegen, aanvullen, wijzigen?
R: nou alle namen moeten eruit
I: ja daar zet ik kruisjes
R: nou oke mooi
I: oke dat was het, bedankt

7.6.12 Interview 12

I = Interviewer, R=Respondent

I: nou eens even kijken. Ik heb het eigenlijk opgedeeld in 4 delen het interview. Allereerst
een beetje over uzelf, achtergrondinformatie zodat ik een beetje weet wat u hier doet
R: ja
I: dan over werkgeluk in het algemeen, de sessie van vorige week en als laatste het
werkgeluk in en door de organisatie. Dus allereerst zou ik graag willen vragen, hoe bent
u hier zoal terecht gekomen uhm wat heeft u gestudeerd en waar houdt u zich hier nu mee
bezig?
R: uhm ja oke. Ik uhm even denken ik heb eerst uhm ik heb eerst de opleiding voor
directiesecretaresse gedaan en toen heb ik een poos op kantoor gewerkt nou dat vond ik
helemaal niks
I: oke hahaha
R: dus het was heel snel duidelijk en ik ben die opleiding ook van doen want uhm ik had de
havo gedaan en ik slaagde en daar had ik niet op gerekend
I: oke!
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R: dus ik had ook helemaal niet iets bedacht wat ik uhm allemaal wilde. Dus toen had ik zoiets
van oh dat is maar 1 jaar en dat kan nooit kwaad en dat is wel handig om wel wat te doen en
niet uh een beetje zo
I: in ieder geval een papiertje
R: ja. Mijn ouders die uhm drongen er heel erg op aan dat ik in ieder geval iets van een
vervolgopleiding moest hebben en niet direct gaan werken
I: ja
R: nou dus zo ben ik daar terecht gekomen, daarna heb ik theologie gestudeerd
I: oke
R: ja en uhm toen heb ik een poosje gewerkt ook als geestelijk verzorger in een ziekenhuis en
dat leek mij het leukste werk in de wereld vooraf en toen ik er werkte vond ik er niks aan
I: oh
R: nou ik vond het wel leuk maar ik vond het grootste nadeel dat al die mensen direct weg
waren dus de meeste mensen
I: geen band opbouwen
R: nee ik sprak de meeste mensen maar 1 keer en dan waren de meeste mensen een beetje
droppy omdat ze net geopereerd waren en ik dacht dat vind ik helemaal niks ik wil wat langer
met iemand werken
I: ja
R: en toen ben ik eigenlijk heel toevallig terecht gekomen bij de Kees Trimbos stichting en die
Kees Trimbos stichting die is op een gegeven moment overgenomen door Humanitas
I: oke
R: en uhm zo ben ik uhm hier terecht gekomen
I: oke
R: ik ben een soort van meegegaan toen
I: een beetje erin gerold eigenlijk
R: ja ja. En waar ik bij die Kees Trommel stichting eerst werkte met mensen met een
psychiatrische achtergrond die weer aan het werk wilde is dit natuurlijk menen met, maar daar
trof je natuurlijk ook heel veel problemen eigenlijk dezelfde soort problemen als nu. Heel veel
schulden nou ja vaak uhm nou ja zelfde soort problemen als je hier tegen komt dus toen dacht
ik zo oh dat vind ik wel leuk dat ga ik weer doen en dit doe ik nu 6 jaar en al met al werk ik 18
jaar bij Humanitas
I: oke oke
R: dat is een hele lange tijd
199

I: een hele lange tijd alweer haha. Dus je voelt je wel op je plek hier?
R: ja
I: kan ik dan ook zeggen dat het ook een stukje werkgeluk is dan? Dat je ergens mee bezig
bent dat ertoe doet, mensen helpen, een band opbouwen
R: ja ja ik vind uhm een soort van mijn drijfveren is ik heb het goed en ik vind het leuk,
waardevol nou ja allemaal dat soort woorden om te werken met mensen die dat niet hebben en
die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken
I: echt de helpende hand, ondersteunen
R: haha ja echt zo’n helpend jetje
I: ja nou ja dat heb ik ook maar dan op een ander niveau
R: ja ja precies en ik vind het ook veel leuker dan mijn werk als geestelijk verzorger juist omdat
het heel praktisch is
I: jaja heel tastbaar waar je mee bezig bent
R: ja ja ik uhm ik heb elke dag wel dingen die uhm waar ik het ook resultaat van zie
I: jaja
R: en dat vind ik heel leuk voor mezelf
I: dus zien wat je doet en dat het ertoe doet
R: ja
I: snap ik. En hoe belangrijk vind je dan werkgeluk?
R: ja ik vind nou ik heb wel gemerkt dat het belangrijk is dat je lol hebt in het werk dat je doet
I: jaja
R: ja, want daar waarvoor ik geleerd had en waarvan ik dacht dit is het helemaal dat was uhm
en ik verdiende daar veel meer en over het algemeen was het veel ontspannender om te doen
I: hmhm
R: wat dat betreft denk ik, ik heb er heel bewust voor gekozen om dit te gaan doen
I: misschien wat meer een uitdaging ook
R: ja ja voor mij wel en dat het dan minder geld oplevert nou dat vind ik dan niet zo erg. Ik kan
er nog steeds nog goed van rondkomen
I: ja anders had je het misschien ook niet gedaan
R: ja anders was ik er wel gebleven, of misschien ook niet, misschien wel iets heel anders
I: ja ja. En in hoeverre ervaar je nu werkgeluk? Misschien een lastige vraag, maar over
het algemeen niet per se nu maar in het algemeen in de organisatie
R: ja eigenlijk wel, omdat het zo praktisch is en je heel vaak direct resultaat ziet, dat vind ik
dan weer heel erg leuk. En uhm ja ik vind van wel, ja ervaar ik wel
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I: ja?
R: ja
I: oh fijn. En is het dan ook mogelijk om werkgeluk te verbeteren, misschien niet per se
nodig maar of u denkt van ik zou het kunnen verbeteren
R: nou ik zou mezelf op een 8 ongeveer inschalen 8, 8.5 nou dat vind ik een heel mooi cijfer.
En soms gaat het wat beter om allerlei redenen en soms wat minder. Dus als het soms naar een
9 gaat bij wijze van spreken dan denk ik oh kicken, en dan weet ik ook dat het soms weer een
beetje zakt. Maar dit vind ik heel erg mooi
I: dus het is niet nodig?
R: nee
I: ook al is het niet nodig, zou het dan wel kunnen? Of heeft u daar iemand anders voor
nodig of zo?
R: nee ik denk eigenlijk niet dat dat kan
I: nee?
R: nee. Ik geloof intussen, dat heeft wel een poos geduurd, maar dat ik gewoon goed ben in
mijn werk, nou niet dat dat lang geduurd heeft om goed te zijn in mijn werk maar
I: nee dat je het zelf gelooft
R: ja en dat je het zelf gelooft en uhm ja natuurlijk is het niet dat ik alleen maar tienen scoor
I: neee maar dat hoeft ook niet natuurlijk
R: nee nee, maar dat gaat heel vaak gewoon goed, dus ik hoef ook niet hoger en ik kan denk ik
ook niet hoger
I: dat is misschien ook wel een stukje rust die je daarin uhm
R: ja ja en weet je ik vind het wel leuk om allerlei boeken te lezen en uhm uhm cursussen te
volgen dat soort dinge vind ik wel leuk zodat ik denk zo blijf ik een beetje uhm
I: blijven ontwikkelen, je potentieel benutten om in termen van het spel te blijven
R: ja ja. Dus dat vind ik wel uhm ja noodzakelijk denk ik voor mezelf
I: en dat is er nu ook wel de mogelijkheid om te doen?
R: ja ja
I: fijn! En als we dan kijken naar de sessie van vorige week, wist u wat er op de planning
stond, wat het inhield?
R: nee
I: nee?
R: nee
I: en het was uw eigenlijk om mee te doen?
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R: nou ja we zaten met het hele team om mee te doen en ja ik laat me dan altijd wel een beetje
verrassen. Ik heb ook niet zo’n behoefte om dat van tevoren helemaal uit te zoeken
I: nee gewoon open erin
R: gewoon open erin van uhm ik hou nooit zo van dat soort dingen
I: nee dat kan
R: ja dus dan vind ik het ook alleen maar gemakkelijker om niet te weten waar het over gaat en
hoe het zit
I: en waarom vindt u het dan niet zo prettig? Gewoon om je bloot te moeten geven
misschien?
R: nee nou het algemeen een beetje, soms vind ik dat er niet zoveel uitkomt
I: dus dat ze niet zeggen wat ze eigenlijk uhm
R: ja ook en ook wat je doet he, zo’n spel dat dat niet altijd tot iets leidt
I: ja ja
R: heb je nog een vervolgvraag voor me of zal ik doorratelen?
I: nee nee hoor ga maar gewoon door!
R: want ik vond het spel heel erg leuk om te doen
I: haha dat was mijn volgende vraag dus ga maar door
R: haha ik was blij verrast een soort van. Ik vond het vooral leuk omdat het op het einde heel
praktisch werd
I: ja van wat ga je hier nou mee doen
R: en waar je dan ook een soort van, nou ja zo hebben wij in ieder geval, ik zo gezien van dat
je een commitment geeft dat je ermee aan de slag gaat. We zijn nog wel eens zo van er gebeurd
veel en er is veel en je bent druk en uhn
I: dan schiet het erbij in
R: dan schiet het erbij in en nou ik heb het idee van nu niet. Ik vond wel bij het spel een beetje
een lange aanloop
I: voordat je echt een beetje uhm
R: ja dat vond ik uhm nou
I: ja kan ik me iets bij voorstellen
R: ja dat vind ik wel
I: belangrijk om te horen natuurlijk, het hoeft niet allemaal goed te zijn natuurlijk
R: nee nou misschien dat een ander dat niet zo heeft ervaren hoor
I: nee nee dat kan natuurlijk
R: maar ik vond het lang duren ik dacht goh dat had best korter gekund
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I: ja want echt dat was pas stap 4 meer al die blokjes bij elkaar van hoe zien jullie dit en
dit terug. Dat is natuurlijk ook de kern
R: ja en ik snap dat je daar niet meteen naartoe kan maar drie stappen ervoor vond ik dat had
wel in 1 of 2 gekund
I: en wat vond u het belangrijkste wat er in het spel zat of wat er is besproken of wat eruit
is gekomen?
R: nou voor mij vond ik het heel erg belangrijk dat ik van 1 collega een heleboel dingen meer
hoorde dan dat ik ooit gehoord had en waar ik nog wel eens tegen aan loop en dat ik nu dacht
oh en nu snap ik het
I: ja beter begrijpen van elkaar
R: beter begrijpen van mijn collega ja, van 1 expliciet en uhm verder wat ik verder uhm nou ja
nogmaals dat het heel praktisch werd
I: en zou je ook kunnen stellen dat er al iets mee is gedaan, met de vervolgstappen, met
het concrete einde?
R: nee daar is nog niks meegedaan want we zitten natuurlijk wel middenin de vakantie. Ramon
is op vakantie en dat moeten wij dan overnemen en uhm wat we daar ook verteld hebben
volgens mij is dat 1 collega uhm
I: een ongeluk gehad he?
R: ja een ongeluk gehad ja en dat vind ik wel een hele impact op ons team heeft
I: qua workload of qua emotioneel?
R: ja en ook emotioneel van hoe snel dat kan gebeuren uhm
I: dat het dichtbij komt
R: ja het komt heel dichtbij natuurlijk en ja. Dus dat betekent dat we eigenlijk 2 en en Emily
toen die voor het laatst was, die is met zwagerschapsverlof gegaan, dus we zitten eigenlijk 3
mensen te vervangen met ons drieën nou dat is aanpakken
I: ja ja en voel je dan wel de steun van elkaar om dat te doen?
R: ja
I: over het algemeen en ook als iedereen er is?
R: ja
I: dat lijkt me ook wel prettig en nodig met dit soort werk
R: ja ja
I: oke. En uhm zou u kunnen zeggen dat de sessie iets heeft opgeleverd wat betreft
werkgeluk, dat het is verbeterd of juist niet?
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R: uhm nou ik had bij die 1e dat vind ik dan wel dat is mijn rol in dat soort dingen, had ik foto’s
gemaakt van alles wat ik had ingevuld en de volgende keer had ik hem weer ingevuld, afgelopen
weekend ergens, en dan vind ik het wel zo fair om hem in te vullen zonder op mijn foto’s te
kijken van wat heb ik gedaan, maar daarna heb ik wel gekeken en toen bleek dat ik precies
hetzelfde gescoord had
I: oke
R: echt bij alles
I: oke
R: en uhm nou dus daaraan zou je denken dat het geen uitwerking gehad heeft. Nee maar uhm
nee ja ik vond wel uhm
I: wel een goed gevoel aan overgehouden
R: ja
I: dat is ook iets waard natuurlijk
R: sorry?
I: dat het ook iets waard is dat je gevoel beter is, het hoeft niet altijd op papier zo te zijn
natuurlijk
R: nee nee
I: en als we kijken naar het werkgeluk in en door de organisatie, zijn er dan bepaalde
faciliteiten die erop gericht zijn om jullie werkgeluk te verbeteren of om het te
ondersteunen?
R: uhm jawel jawel
I: en waaraan moet ik dan denken, welke faciliteiten?
R: uuhmm nou wij hebben een uhm een of ander cursusachtig iets, het goede gesprek heet dat
uuuhm waar wij dat het de bedoeling is dat wij kijken van waar lopen we tegenaan en wat zou
ik kunnen verbeteren uuhm en ja uhm verder ja weet je op zich kun je, vind ik, vrij gemakkelijk
dit werk doen. In het begin hadden wij geen laptop, nou dat was erg lastig, daar hebben we 4
jaar om moeten zeuren en uhm maar verder kun je eigenlijk bijna zonder iets dit werk doen,
lijkt het. En Arjan is eigenlijk altijd heel gemakkelijk want die zegt zo van als je iets nodig hebt
dan uhm
I: dan geef je maar een gil
R: dus dat uhm vind ik wel heel erg prettig
I: dus je kunt altijd bij iets of iemand terecht als er iets is
R: ja
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I: fijn. En zou er dan ook nog meer actie ondernomen moeten worden of is het wel goed
zo?
R: nee ik vind het wel prima zo ja
I: dat ook voor iedereen verschillend natuurlijk
R: nou ja weet je wat uhm ik ik ben zelf iemand die graag uhm we kunnen naar elk congres wat
we willen bij wijze van spreken allerlei dingen doen. Ik hou helemaal niet van congressen want
dan hoor je een klein beetje van iets waarvan je denkt daar zal ik wel meer van willen weten en
dan is het voorbij of je hoort dingen die je al lang en breed weet waarvan ik denk nu kun je niet
doorspoelen. Ik ben meer van de boeken en uhm dus we hebben nu afgesproken dat ik voor ons
hier een bibliotheek ga uhm
I: oh wat leuk
R: opzetten. En dan ook kijken van nou ja wat zijn interessante websites en dat soort dingen.
Nou dat vind ik dan leuk om te doen
I: ja leuk dat je ook de vrijheid ervoor krijgt
R: ja ja
I: leuk, ja dat vind ik leuk om te horen
R: ja. Dus uhm dat geef ik dan zelf aan want dan hadden we het over congressen en wie waar
dan naartoe zou gaan nou ik hoef niet ik ben vorig jaar naar 1 geweest en dat vond ik een domper
nou dat vind ik zonde van de 400€
I: ja dat is dan zonde
R: ja zonde van het geld en dan moet je de rest van de week moet je er hier veel harder tegen
werken om je werk af te krijgen
I: ja tijd weer inhalen natuurlijk
R: ja en toen zei ik zo van eigenlijk wil ik wel een bibliotheekje hebben en verder uitzoeken
van waar kunnen we onze info goed vandaan halen. Nou dan wordt er gezegd zo van ga er maar
mee aan de slag
I: ja leuk
R: en dat gaat ook eigenlijk altijd wel gemakkelijk hier moet ik zeggen hoor
I: misschien is dat ook wel een stukje cultuur, dat hier alles mogelijk is, open,
bespreekbeer
R: ja! En wat ik dan ook altijd wel leuk vind is dat mensen elkaar wel in de gaten houden van
ga je niet te veel dingen doen
I: een beetje controle over elkaar ook
R: ja ja een beetje zorgen voor elkaar eigenlijk
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I: ja want je werkt in de zorg maar wie zorgt ervoor jou, een bekende uitspraak maar het
is wel
R: ja weet je ik vind heel veel dingen leuk en ik ben heel snel geneigd om overal maar uhm
I: ja op te zeggen
R: ja op te zeggen nou dan vind ik het ook wel grappig dat iemand dan tegen mij zegt joh zal
ik je ermee helpen
I: ja ook echt een beetje op elkaar letten ook
R: ja ja
I: uhm ik heb eigenlijk niet zoveel vragen meer
R: nou net iets sneller dan Paul haha
I: nou time management he. Is er nog iets waarvan u zegt dit wil ik erbij verteld hebben
of dit heb ik nog gemist
R: nee
I: nou fijn, dankjewel
R: ja graag gedaan

7.7 Syntax
DATASET ACTIVATE DataSet1.
COMPUTE
Gemiddelde_werkgeluk=MEAN(Q16_1,Q16_2,Q16_3,Q16_4,Q16_5,Q16_6,Q17_1,Q17_2,Q18_1,Q18
_2,Q18_3,
Q18_4,Q18_5,Q18_6,Q18_7,Q18_8,Q19_1,Q19_2,Q19_3,Q19_4,Q19_5,Q19_6,Q19_7,Q19_8,Q20_1,
Q20_2,Q20_3,
Q20_4,Q20_5,Q20_6,Q20_7,Q20_8,Q21_1,Q21_2,Q21_3,Q21_4,Q21_5,Q21_6,Q21_7,Q21_8,Q22_1,
Q22_2,Q22_3,
Q22_4).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
STAR JOIN
/SELECT t0.Geslacht, t0.Leefijd, t0.Nationaliteit, t0.Functie, t0.In_dienst,
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t0.Uur_per_week_werk, t0.Levensgeluk_1, t0.Levensgeluk_2, t0.Levensgeluk_3, t0.Levensgeluk_4,
t0.Q16_1, t0.Q16_2, t0.Q16_3, t0.Q16_4, t0.Q16_5, t0.Q16_6, t0.Q17_1, t0.Q17_2, t0.Q18_1,
t0.Q18_2,
t0.Q18_3, t0.Q18_4, t0.Q18_5, t0.Q18_6, t0.Q18_7, t0.Q18_8, t0.Q19_1, t0.Q19_2, t0.Q19_3,
t0.Q19_4,
t0.Q19_5, t0.Q19_6, t0.Q19_7, t0.Q19_8, t0.Q20_1, t0.Q20_2, t0.Q20_3, t0.Q20_4, t0.Q20_5,
t0.Q20_6,
t0.Q20_7, t0.Q20_8, t0.Q21_1, t0.Q21_2, t0.Q21_3, t0.Q21_4, t0.Q21_5, t0.Q21_6, t0.Q21_7,
t0.Q21_8,
t0.Q22_1, t0.Q22_2, t0.Q22_3, t0.Q22_4, t0.Gemiddelde_werkgeluk_W1, t0.Energiek_1,
t0.Energiek_2,
t0.Energiek_3, t0.Betrokken_1, t0.Betrokken_2, t0.Betrokken_3, t0.geluk_op_het_werk_1,
t0.geluk_op_het_werk_2, t0.geluk_op_het_werk_3, t0.Q26_1, t0.productief_gefocust_1,
t0.Geslacht_W2,
t0.Leefijd_W2, t0.Nationaliteit_W2, t0.Functie_W2, t0.In_dienst_W2, t0.Uur_per_week_werk_W2,
t0.Levensgeluk_1_W2, t0.Levensgeluk_2_W2, t0.Levensgeluk_3_W2, t0.Levensgeluk_4_W2,
t0.Q16_1_W2,
t0.Q16_2_W2, t0.Q16_3_W2, t0.Q16_4_W2, t0.Q16_5_W2, t0.Q16_6_W2, t0.Q17_1_W2,
t0.Q17_2_W2,
t0.Q18_1_W2, t0.Q18_2_W2, t0.Q18_3_W2, t0.Q18_4_W2, t0.Q18_5_W2, t0.Q18_6_W2,
t0.Q18_7_W2,
t0.Q18_8_W2, t0.Q19_1_W2, t0.Q19_2_W2, t0.Q19_3_W2, t0.Q19_4_W2, t0.Q19_5_W2,
t0.Q19_6_W2,
t0.Q19_7_W2, t0.Q19_8_W2, t0.Q20_1_W2, t0.Q20_2_W2, t0.Q20_3_W2, t0.Q20_4_W2,
t0.Q20_5_W2,
t0.Q20_6_W2, t0.Q20_7_W2, t0.Q20_8_W2, t0.Q21_1_W2, t0.Q21_2_W2, t0.Q21_3_W2,
t0.Q21_4_W2,
t0.Q21_5_W2, t0.Q21_6_W2, t0.Q21_7_W2, t0.Q21_8_W2, t0.Q22_1_W2, t0.Q22_2_W2,
t0.Q22_3_W2,
t0.Q22_4_W2, t0.Gemiddelde_werkgeluk_W2, t0.Energiek_1_W2, t0.Energiek_2_W2,
t0.Energiek_3_W2,
t0.Betrokken_1_W2, t0.Betrokken_2_W2, t0.Betrokken_3_W2, t0.geluk_op_het_werk_1_W2,
t0.geluk_op_het_werk_2_W2, t0.geluk_op_het_werk_3_W2, t0.Q26_1_W2, t1.Geslacht_W3,
t1.Leefijd_W3,
t1.Nationaliteit_W3, t1.Functie_W3, t1.In_dienst_W3, t1.Uur_per_week_werk_W3,
t1.Levensgeluk_1_W3,
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t1.Levensgeluk_2_W3, t1.Levensgeluk_3_W3, t1.Levensgeluk_4_W3, t1.Q16_1_W3,
t1.Q16_2_W3,
t1.Q16_3_W3, t1.Q16_4_W3, t1.Q16_5_W3, t1.Q16_6_W3, t1.Q17_1_W3, t1.Q17_2_W3,
t1.Q18_1_W3,
t1.Q18_2_W3, t1.Q18_3_W3, t1.Q18_4_W3, t1.Q18_5_W3, t1.Q18_6_W3, t1.Q18_7_W3,
t1.Q18_8_W3,
t1.Q19_1_W3, t1.Q19_2_W3, t1.Q19_3_W3, t1.Q19_4_W3, t1.Q19_5_W3, t1.Q19_6_W3,
t1.Q19_7_W3,
t1.Q19_8_W3, t1.Q20_1_W3, t1.Q20_2_W3, t1.Q20_3_W3, t1.Q20_4_W3, t1.Q20_5_W3,
t1.Q20_6_W3,
t1.Q20_7_W3, t1.Q20_8_W3, t1.Q21_1_W3, t1.Q21_2_W3, t1.Q21_3_W3, t1.Q21_4_W3,
t1.Q21_5_W3,
t1.Q21_6_W3, t1.Q21_7_W3, t1.Q21_8_W3, t1.Q22_1_W3, t1.Q22_2_W3, t1.Q22_3_W3,
t1.Q22_4_W3,
t1.Gemiddelde_werkgeluk_W3, t1.Energiek_1_W3, t1.Energiek_2_W3, t1.Energiek_3_W3,
t1.Betrokken_1_W3, t1.Betrokken_2_W3, t1.Betrokken_3_W3, t1.geluk_op_het_werk_1_W3,
t1.geluk_op_het_werk_2_W3, t1.geluk_op_het_werk_3_W3, t1.Q26_1_W3,
t1.productief_gefocust_1_W3
/FROM * AS t0
/JOIN 'DataSet2' AS t1
ON t0.Code=t1.Code
/OUTFILE FILE=*.
DATASET ACTIVATE DataSet1.
ADD FILES /FILE=*
/FILE='DataSet2'.
EXECUTE.

* Results of analysis with dataset with all participants and organizations.

RELIABILITY
/VARIABLES=Q16_1 Q16_2 Q16_3 Q16_4 Q16_5 Q16_6 Q17_1 Q17_2 Q18_1 Q18_2 Q18_3 Q18_4
Q18_5 Q18_6
Q18_7 Q18_8 Q19_1 Q19_2 Q19_3 Q19_4 Q19_5 Q19_6 Q19_7 Q19_8 Q20_1 Q20_2 Q20_3
Q20_4 Q20_5 Q20_6
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Q20_7 Q20_8 Q21_1 Q21_2 Q21_3 Q21_4 Q21_5 Q21_6 Q21_7 Q21_8 Q22_1 Q22_2 Q22_3
Q22_4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=SCALE
/SUMMARY=TOTAL MEANS CORR.

RELIABILITY
/VARIABLES=Q16_1_W2 Q16_2_W2 Q16_3_W2 Q16_4_W2 Q16_5_W2 Q16_6_W2 Q17_1_W2
Q17_2_W2 Q18_1_W2
Q18_2_W2 Q18_3_W2 Q18_4_W2 Q18_5_W2 Q18_6_W2 Q18_7_W2 Q18_8_W2 Q19_1_W2
Q19_2_W2 Q19_3_W2 Q19_4_W2
Q19_5_W2 Q19_6_W2 Q19_7_W2 Q19_8_W2 Q20_1_W2 Q20_2_W2 Q20_3_W2 Q20_4_W2
Q20_5_W2 Q20_6_W2 Q20_7_W2
Q20_8_W2 Q21_1_W2 Q21_2_W2 Q21_3_W2 Q21_4_W2 Q21_5_W2 Q21_6_W2 Q21_7_W2
Q21_8_W2 Q22_1_W2 Q22_2_W2
Q22_3_W2 Q22_4_W2 Gemiddelde_werkgeluk_W2
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=SCALE
/SUMMARY=TOTAL MEANS CORR.

RELIABILITY
/VARIABLES=Q16_1_W3 Q16_2_W3 Q16_3_W3 Q16_4_W3 Q16_5_W3 Q16_6_W3 Q17_1_W3
Q17_2_W3 Q18_1_W3
Q18_2_W3 Q18_3_W3 Q18_4_W3 Q18_5_W3 Q18_6_W3 Q18_7_W3 Q18_8_W3 Q19_1_W3
Q19_2_W3 Q19_3_W3 Q19_4_W3
Q19_5_W3 Q19_6_W3 Q19_7_W3 Q19_8_W3 Q20_1_W3 Q20_2_W3 Q20_3_W3 Q20_4_W3
Q20_5_W3 Q20_6_W3 Q20_7_W3
Q20_8_W3 Q21_1_W3 Q21_2_W3 Q21_3_W3 Q21_4_W3 Q21_5_W3 Q21_6_W3 Q21_7_W3
Q21_8_W3 Q22_1_W3 Q22_2_W3
Q22_3_W3 Q22_4_W3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
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/STATISTICS=SCALE
/SUMMARY=TOTAL MEANS CORR.

*ZZG.

FREQUENCIES VARIABLES=Geslacht Leefijd Uur_per_week_werk
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE
/ORDER=ANALYSIS.

DESCRIPTIVES VARIABLES=Gemiddelde_werkgeluk_W1 Gemiddelde_werkgeluk_W2
Gemiddelde_werkgeluk_W3
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

T-TEST PAIRS=Gemiddelde_werkgeluk_W1 Gemiddelde_werkgeluk_W1 WITH
Gemiddelde_werkgeluk_W2
Gemiddelde_werkgeluk_W3 (PAIRED)
/CRITERIA=CI(.9500)
/MISSING=ANALYSIS.

*HU.
DESCRIPTIVES VARIABLES=Gemiddelde_werkgeluk_W1 Gemiddelde_werkgeluk_W2
Gemiddelde_werkgeluk_W3
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

T-TEST PAIRS=Gemiddelde_werkgeluk_W1 Gemiddelde_werkgeluk_W1 WITH
Gemiddelde_werkgeluk_W2
Gemiddelde_werkgeluk_W3 (PAIRED)
/CRITERIA=CI(.9500)
/MISSING=ANALYSIS.
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*Alle bedrijven analyse.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q16_5 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q18_2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q18_7 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q21_1 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q21_8 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q22_3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q16_5_W2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.
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DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q18_2_W2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q18_7_W2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q21_1_W2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q21_8_W2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q22_3_W2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q16_5_W3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q18_2_W3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q18_7_W3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.
212

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q21_1_W3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q21_8_W3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
RECODE Q22_3_W3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
COMPUTE
Gemiddelde_werkgeluk_W3=MEAN(Q16_1_W3,Q16_2_W3,Q16_3_W3,Q16_4_W3,Q16_5_W3,Q16
_6_W3,Q17_1_W3,
Q17_2_W3,Q18_1_W3,Q18_2_W3,Q18_3_W3,
Q18_4_W3,Q18_5_W3,Q18_6_W3,Q18_7_W3,Q18_8_W3,Q19_1_W3,Q19_2_W3,
Q19_3_W3,Q19_4_W3,Q19_5_W3,Q19_6_W3,Q19_7_W3,Q19_8_W3,Q20_1_W3,Q20_2_W3,Q20_
3_W3,Q20_4_W3,Q20_5_W3,
Q20_6_W3,Q20_7_W3,Q20_8_W3,Q21_1_W3,Q21_2_W3,Q21_3_W3,Q21_4_W3,Q21_5_W3,Q21_
6_W3,Q21_7_W3,Q21_8_W3,
Q22_1_W3,Q22_2_W3,Q22_3_W3,Q22_4_W3).
EXECUTE.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
FREQUENCIES VARIABLES=Geslacht Leefijd Uur_per_week_werk Geslacht_W2 Leefijd_W2
Nationaliteit_W2
Geslacht_W3 Leefijd_W3 Nationaliteit_W3
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
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DESCRIPTIVES VARIABLES=Gemiddelde_werkgeluk_W1 Gemiddelde_werkgeluk_W2
Gemiddelde_werkgeluk_W3
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

T-TEST PAIRS=Gemiddelde_werkgeluk_W1 Gemiddelde_werkgeluk_W1 WITH
Gemiddelde_werkgeluk_W2
Gemiddelde_werkgeluk_W3 (PAIRED)
/CRITERIA=CI(.9500)
/MISSING=ANALYSIS.
A
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